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Oud-Utrecht

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Zo is het in
artikel 125 van de Nederlandse Grondwet vastgelegd. H e t aantal raadsleden wordt bepaald door het inwonertal van de gemeente. Voor
gemeenten boven de 200.000 inwoners, o n d e r welke categorie Utrecht
- valt, bedraagt het 4 5 '.
Martin de Bruijn studeerde rechten in Tilburg en

,
,
1 In Utrecht was het in 1996 precies
r
promoveerde op een onderzoek naar de rechten
op onroerend goed in de stad Utrecht in de mida c n t eeuwen geleden dat er voor het
deleeuwen. Hij is free-lance onderzoeker en publi-

.

... j

ceert regelmatig, onder andere op het gebied van
monumenten en topografie, rechtsgeschiedenis,
kerkelijke geschiedenis en sociaal-economische
geschiedenis. De afgelopen jaren verrichtte hij
archiefonderzoek ten behoeve van archeologie en
bouwhistorie in de gemeente 's-Hertogenbosch.

1 eerst van een gemeenteraad s p r a k e
r
°
was. In een o o r k o n d e uit 1196 tra-

den toen consules civitatis,
van

'raden

d e stad', o p . Het waren er twaalf

§ en zij werden met n a m e genoemd:
Machelm, Frederik, Diederik, Gunter, Ermbrecht, Willem, Christiaan,
Reinier, Diederik, H e r m a n , Willem Loe en H u g o 2 . Deze twaalf r a d e n
zijn de rechtstreekse voorgangers van de'45 leden die de Utrechtse
gemeenteraad in 1996 telde. Net als achthonderd jaar geleden k w a m e n
in deze raad de n a m e n H e r m a n , Hugo en Willem voor.

Met de vermelding uit I 196 is Utrecht de eerste gemeente in de Nederlanden waar
van stadsraden sprake was •'. Deze primeur was reden genoeg om er precies acht
eeuwen na dato aandacht aan te besteden. In deze publicatie worden het ontstaan
en de eerste ontwikkeling geschetst. Omdat een verschijnsel als een stedelijke raad
niet uit het niets te voorschijn komt, is als beginpunt daarbij het jaar I 100 gekozen,
dus ongeveer een eeuw vóór de eerste vermelding. Vanzelfsprekend is het bij een
aantal punten onvermijdelijk om nog verder in het verleden terug te grijpen. Ook
moet een aantal toestanden en begrippen verduidelijkt worden. We eindigen aan
het begin van de veertiende eeuw, kort na 1300, dus ruim een eeuw na het eerste
verschijnen van de raad in de bronnen, in de hoop hiermee een beeld te kunnen
geven van de betekenis die het ontstaan en de opkomst van een stedelijke raad
voor de wording van de middeleeuwse stad Utrecht gehad heeft.

Utrecht rond het jaar 1100
Omstreeks I 100 was Utrecht verreweg de belangrijkste stad in de Noordelijke
Nederlanden. W e mogen van stad spreken, want zo werd de burcht die er de kern
van vormde in de bronnen genoemd. Daarvoor werd al omstreeks 800 de benaming civitas gebruikt 4 , een naam die herinnerde aan de bestuursdictricten en hun
hoofdplaatsen uit de Romeinse tijd 5 . Utrecht was in die tijd geen bestuurshoofdstad
geweest; de burcht was in oorsprong slechts een bescheiden
Romeins

castellum, waar

hulp-

troepen gelegerd waren 6 .
Maar de vestiging van een bisschop binnen die burcht vanaf het
eind van de zevende eeuw zal de
\03r*A«wùcK

nederzetting de naam van civitas
bezorgd hebben". We zullen zien
dat die bisschop er zowel in kerkelijk als in wereldlijk

opzicht

belangrijke bestuursmacht uitoefende. Tot in de tweede helft van

De tigging van bisdom en Sticht Utrecht in de
rivierendeita van Rijn en Maas en ten opzichte
van de aangrenzende bisschopssteden. I. grenzen van het bisdom Utrecht; 2. grenzen van het
Nedersticht (links) en het Oversight (rechts); 3.
overige bisdomsgrenzen; 4. bisschopssteden.
Tekening A.F.E Kipp.
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de zestiende eeuw zou Utrecht de enige bisschopszetel in de Noordelijke
Nederlanden blijven.
De Utrechtse burcht, waarin de bisschop met zijn geestelijken en hun personeel
zetelde, lag op de linkeroever van de rivier de Rijn, niet ver van de plaats waar de
Vecht zich van de Rijn afsplitste". Terwijl de Rijn naar het westen stroomde en in
de Noordzee uitmondde, boog de Vecht in noordelijke richting af naar het Almere,
de latere Zuiderzee, nu het IJsselmeer. De Rijn vormde aldus de verbinding tussen
Engeland en het Duitse Rijngebied, en de Vecht was de schakel van dit Rijngebied
met Friesland, Scandinavië en de Oostzeelanden. In I 122 werd er met betrekking
tot Utrecht melding gemaakt van kooplieden uit het Rijngebied boven en beneden
Duisburg, Friezen, Saksen, Denen en Noren 9 . Utrecht vormde dus een belangrijk
knooppunt van handelswegen.
Rond I 100 was de bewoning er al lang niet meer beperkt tot de burcht. De hooggelegen oeverwallen langs de rivieren zijn door de eeuwen heen bewoond geweest,
zij het niet steeds even intensief. Inmiddels is archeologisch vastgesteld dat er al in
de achtste of negende eeuw bewoning was ten westen van de Utrechtse burcht,
rond de latere Buurkerk 10. Dit was de oudste parochiekerk van de burgers, die
waarschijnlijk werd gesticht in de eerste helft van de elfde eeuw11. Uit latere gegevens blijkt dat zich in deze omgeving de belangrijkste koopliedennederzetting bevond, waar ook ambachtslieden gevestigd zullen zijn geweest12.
Naar het noorden en het zuiden toe hebben zich langs de oevers van de Vecht en
de Rijn nederzettingen bevonden die waarschijnlijk bewoond werden door handelaars, ambachtslieden, schippers en vissers. Aan de landwegen naar en rond de
burcht zal op een aantal plaatsen ook enige bebouwing hebben gestaan en verder
verspreid in het landschap boerderijen '3. Rondom de stad is waarschijnlijk al in de
tiende eeuw begonnen met de ontginning van de achter de oeverwallen gelegen
komgronden en veengebieden, een ontginning die in de elfde eeuw volop voortgezet werd 14.
Deze laatste eeuw moet een redelijk stabiele periode zijn geweest, want terwijl de
oudste kerken binnen de veilige muren van de burcht waren gebouwd, werden nu
rondom de versterking niet minder dan vijf fraaie kerkgebouwen opgetrokken:
behalve de Buurkerk in de koopliedennederzetting aan de westkant in het oosten
de Sint-Pieterskerk; in het noorden, aan de andere oever van de Rijn, de SintJanskerk; in het zuiden de abdijkerk van Sint-Paulus; en ten slotte de kerk van SintMarie in het westen, bij de Springweg, nog voorbij de Buurkerk. Voor de reiziger
die per schip of over land de stad naderde, zal dit alles een indrukwekkend schouwspel hebben opgeleverd. En dichterbij gekomen zal deze indruk nog zijn versterkt
door de confrontatie met de oprijzende burcht, met het koninklijk paleis en het bisschopshof

15

, de imposante Romaanse dom en de eerbiedwaardige kerk van

Oudmunster 16 , de levendigheid langs de oevers van de Rijn en de Vecht en langs de
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gracht1"* en enkele hoofdwegen ,s, vol met schepen, wagens en karren, opgestapelde
vrachten, waaronder veel bouwmateriaal, met rijkgeklede geestelijken en burgers
en hun sjouwende personeel, handelaren met luxe- en gebruiksartikelen, en boeren
en boerinnen die hun vee en zuivel kwamen afleveren ofte koop aanbieden.

De koning
Nu we ons enigszins een beeld hebben kunnen vormen van hoe Utrecht er zo rond
het jaar I 100 heeft uitgezien, kan aandacht worden besteed aan de vraag op welke
wijze deze stad in die tijd bestuurd werd. Twee machthebbers zijn al even genoemd: de koning en de bisschop. Zij bevonden zich in de top van de piramide
waaruit het overheidsgezag was opgebouwd " .
Laten we beginnen met de koning. Hij stond aan het hoofd van het Heilige Roomse
Rijk. Rooms betekent eigenlijk Romeins: de koningen en keizers beschouwden zich
via hun Frankische voorgangers als de opvolgers van de Romeinse keizers. Zij werden door de rijksgroten gekozen t o t Rooms koning en konden keizer worden door
zich door de paus te laten zalven en kronen. In het vervolg zal gemakshalve soms
over de koning worden gesproken, ook wanneer deze keizer geweest is.
Het grootste deel van de Lage Landen maakte deel uit van het Heilige Roomse Rijk.
Daarnaast omvatte dit Rijk in deze periode omvangrijke delen van het tegenwoordige Duitsland en Oostenrijk, van Italië en het noordoostelijk deel van Frankrijk.
Om dit uitgestrekte rijk te besturen, waren de koningen en keizers voortdurend op
reis. Op verschillende plaatsen beschikten zij over paleizen of paltsen. Ook Utrecht
heeft een kleine koninklijke palts gekend, die in de elfde en twaalfde eeuw af en toe
werd bezocht. Dit paleis werd Lofen genoemd 20 , waarschijnlijk naar de Laube, galerij, die het gehad heeft. Delen van de onderverdieping van deze palts bevinden zich
nog tussen de Vismarkt en het Domplein 21 .
De koning was in de eerste plaats wereldlijk machthebber, maar op kerkelijk terrein beschouwde hij zich naast de paus als hoofd van de christenheid en de kerk in
het Rijk, en daarmee ook als hoofd over de bisschoppen. W e zullen zien dat dit tot
grote strijd aanleiding heeft gegeven, waaruit uiteindelijk de paus als overwinnaar is
tevoorschijn gekomen.

De graven
De koning oefende in naam het wereldlijk overheidsgezag uit door middel van graven, een erfenis uit de vroege Middeleeuwen 22. Het Rijk was daartoe verdeeld in
graafschappen als bestuursdistricten. De graven waren in het algemeen door de
leenband met de koning verbonden, dit wil zeggen dat zij hun ambt met vaak nog
andere goederen van hem als beneficium of leengoed in gebruik hadden gekregen en
M. W. J. DE BRVIJN
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daardoor zijn leenman of vazal waren geworden. Hier tegenover waren zij de
koning als hun leenheer met raad en daad bijstand schuldig. In oorsprong gold zo'n
beneficium slechts tot wederopzegging, vervolgens voor het leven, maar tenslotte
was het erfelijk geworden. Hierdoor was de leenheer veel van zijn zeggenschap
kwijtgeraakt; alleen in geval van ontrouw of ernstige nalatigheid kon hij de leenband
beëindigen.
De graaf was in zijn bestuursdisctrict, het graafschap, namens de koning belast met
de uitoefening van het overheidsgezag, dat omschreven werd als justicia. Met justitie
wordt in het moderne recht alleen de rechtspraak uitgedrukt, maar in de middeleeuwen omvatte dit begrip ook wat wij nu bestuur en regelgeving noemen. W e
beschikken over een aardig voorbeeld uit het Utrechtse over de inhoud van de taak
van de graaf. Een oorkonde uit I 122 rekende tot het grafelijk gezag in het ten westen van Utrecht gelegen graafschap Lek-en-IJssel niet alleen de hoge rechtsmacht dit wil zeggen de rechtspraak over delicten waarop de doodstraf of een verminkende straf als het afhakken van ledematen stond -, maar ook de aanleg en het onderhoud van de dijken en de uitrusting van en het commando over de oorlogsvloot 23 .
Hiernaast was de graaf ook altijd belast met het financiële beheer van de koninklijke
domeingoederen in zijn graafschap24.

Justicia
De benaming justicia voor de grafelijke bevoegdheden was overigens ook in de
moderne betekenis niet misplaatst, omdat een groot deel van die overheidstaak letterlijk werd uitgeoefend in de vorm van rechtspraak. Dit gold overigens niet alleen
voor de grafelijke rechtspraak maar voor vrijwel alle uitoefening van overheidsgezag. Hierbij was steeds sprake van twee elementen, die wel het 'monarchale' en het
'republikeinse' zijn genoemd. Hier zal in het vervolg worden gesproken van het
'heerlijke' tegenover het 'gemeentelijke' element25. Met het eerste werd het aandeel van bovenaf bedoeld, van de heer. Dit kon zijn de paus, de koning of keizer, de
graaf of een andere drager van overheidsgezag. Het andere element werd gevormd
door het aandeel van onderop, van de rechtsgenoten, dit wil zeggen een deel van
degenen die aan de rechtspraak onderworpen waren, en wel dat deel dat gekwalificeerd was om aan de rechtspraak deel te nemen. Deze dualistische vorm van uitoefening van overheidsgezag hield dus in dat de heer dit altijd deed in samenspraak
met zijn onderdanen. Welk element het zwaarste woog, het heerlijke of het
gemeentelijke, hing af van de feitelijke machtsverhoudingen.
De graaf, als heerlijk element in de rechtspraak, trad niet op als rechter in onze
betekenis, namelijk als degene die de vonnissen wijst. Hij was de voorzitter van de
rechtbank, rechtsvorderaar, dit wil zeggen degene die om uitspraak van het vonnis
vroeg, ten slotte uitvoerder van die vonnissen. Het vonnis werd in beginsel geweitf. W. J. DE BRU1JN
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zen door de aanwezige rechtsgenoten. Deze rechtsgemeente bestond zoals gezegd
niet uit iedereen die aan de rechtspraak onderworpen was, maar slechts uit een
deel van hen, namelijk degenen die gekwalificeerd waren om aan-de rechtspraak
deel te nemen. Voor het grafelijk gerecht waren dat de vrije mannen, die een
bepaald vermogen, waaronder erfelijk onroerend goed bezaten. Op het begrip vrijheid komen we nog terug.
Aangezien de opkomst van alle rechtsgenoten nogal onpraktisch was, kwam het
grootste deel van de uitoefening van de jurisdictie al vroeg terecht bij vanwege de
koning benoemde of althans beëdigde vertegenwoordigers van de rechtsgemeente.
Sinds de achtste eeuw heetten deze doorgaans scabini of 'schepenen'26. Zij werden
altijd gekozen uit de rijkste en machtigste rechtsgenoten. Hun aantal bedroeg minstens zeven, terwijl twaalf een veel voorkomend aantal was. De schepenen waren
degenen die op 'manen', dit wil zeggen vordering, van de graaf de vonnissen wezen.
Tegenspraak van de vonnissen werd niet geduld en zwaar bestraft.
De bijeenkomsten van het gerecht werden 'ding' genoemd, vandaar nog onze benaming 'geding'. Driemaal per jaar moest de hele rechtsgemeente nog op het ding
verschijnen. Deze volksvergadering werd het zogeheten 'echte' of 'ongeboden' ding
genoemd. Tijdens deze bijeenkomsten werden besluiten en verordeningen afgekondigd die voor de hele rechtsgemeente of een deel daarvan van belang waren 27 .
W e zullen zien dat deze wijze van uitoefening van de justicia - de overheidstaak in
het algemeen - zich ook nog enige tijd heeft voortgezet in het bestuur van de stad
Utrecht, maar dat daarnaast een heel andere manier van besturen opgekomen is,
waarvan de raad een onderdeel vormde.

Bisschop en graaf
Na de koning en zijn graven nemen we nu de bisschop onder de loep. Anders dan
tegenwoordig waren de bisschoppen in het Heilige Roomse Rijk niet alleen geestelijke gezagsdragers, zij waren ook ingeschakeld bij het wereldlijk bestuur. Om een
tegenwicht te bieden tegen de al te zelfstandig geworden graven, hebben de koningen en keizers de bisschoppen, die zij in deze tijd nog zelf mochten benoemen, ingeschakeld bij het rijksbestuur. Men spreekt in dit verband wel van het 'rijkskerkstelsel'. Een groot voordeel hiervan was dat bisschoppen als geestelijken ongehuwd
moesten blijven en dus geen dynastie konden vormen. Erfelijkheid van hun ambt
was daardoor uitgesloten. Een ander voordeel was dat geestelijken in het algemeen
behalve over intellect ook over kennis beschikten, opgedaan aan kapittel- of kloosterscholen en aan het koninklijk hof. Omdat de bisschoppen sterk afhankelijk waren
van de koning, waren ze in het algemeen ook zijn trouwste aanhangers.
De bisschop stond aan het hoofd van zijn bisdom of diocees. Als gezegd oefende hij
in het Rijk in de eerste plaats het kerkelijk overheidsgezag uit, maar behoorde ook
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wereldlijke gezagsuitoefening tot zijn taak. Zo bezat de bisschop binnen het bisdom
een zeker gezag over de graven. Hij stond binnen het Rijk in rang boven hen.
Daardoor konden zij zijn leenmannen zijn en in de praktijk waren zij dat vaak ook.
Zeker is verder dat de bisschop in deze tijd, samen met de hertog, aanvoerder van
de graven was in het koninklijk leger :s .
Het overheidsgezag van de bisschop is sterk toegenomen doordat de koning in de
elfde eeuw vele graafschappen aan de Utrechtse kerk heeft geschonken. Dat kon
bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer een graaf door ontrouw van zijn bezittingen vervallen was verklaard of wanneer een grafelijke familie uitstierf. In de literatuur
wordt vaak gezegd dat de bisschop hierna zelf graven kon aanstellen die daarmee
'bisschoppelijke' graven zouden zijn geworden 29 . Naar mijn idee bleef een graaf,
ook al was hij bisschoppelijk leenman, toch altijd een 'koninklijke' functionaris, die
geacht werd in dienst van het Rijk te staan30. Overigens lijkt de bisschop in sommige aan hem geschonken graafschappen geen graven meer te hebben aangesteld,
maar het overheidsgezag te hebben toevertrouwd aan andere functionarissen, zoals
de beheerders van zijn domeinen, de meiers " . Deze behoorden tot zijn - onvrije dienstlieden en waren daardoor, althans in het begin32, beter in de hand te houden
dan de graven, die tot de vrije adel behoorden en van wie de ambten al sinds lang
erfelijk geworden waren.

Het 'stadsgraafschap' Utrecht
Binnen het territoir van het bisdom Utrecht, dat een groot deel van de Noordelijke
Nederlanden - namelijk het kustgebied vanaf de Schelde tot aan de Eems, het
Middennederlandse rivierengebied en delen van het latere Gelderland, Overijssel
en Drenthe - omvatte 33 , lagen vele graafschappen. De meeste ervan zijn in de loop
van de eeuwen verdwenen. Dat is op heel verschillende manieren gebeurd. Hier
beperken we ons tot de stad Utrecht en haar omgeving.
Utrecht was gelegen in de gouw Nifierlake. Met het begrip gouw werd een landstreek aangeduid. Een gouw kon een of meer graafschappen omvatten. T o t de
gouw Nifierlake behoorde ook het ten zuidoosten van Utrecht gelegen Vechten.
Naar het noorden toe strekte de gouw zich uit langs beide zijden van de Vecht t o t
aan het Almere, de latere Zuiderzee, nu het IJsselmeer34.
Binnen deze gouw laten zich twee graafschappen onderscheiden, in de eerste plaats
het 'stadsgraafschap' rond Utrecht en verder een graafschap in het gebied ten noorden daarvan. Dat het om twee graafschappen ging, valt af te leiden uit de kerkelijke
indeling die we kennen uit later tijd, maar die zeer oude wortels had: het stadsgraafschap vormde een dekenaat, Gvitas of 'stad' genoemd, en behoorde tot de kerkelijke jurisdictie van de domproost. Het gebied ten noorden daarvan behoorde t o t
de jurisdictie van de proost van Oudmunster en had de naam dekenaat Langs-deM. W. J. DE BRUIJN
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Het stadsgraafschap Utrecht (tevens dekenaat
Civitas). I. stadsgebied; 2. grenzen van de stadsvrijheid; 3. grenzen van het stadsgraafschap en
het dekenaat Civitas; 4 oudste parochiekerken in
de omgeving. Tekening ALL Kipp.
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Opmerkelijk is dat in nederzettingen met een zekere stedelijke functie, vrijwel altijd gelegen bij een versterkt centrum van kerkelijk of wereldlijk bestuur, zich vaak vroeg een afzonderlijk rechtsgebied blijkt te hebben gevormd dat kennelijk losstond van het gewone graafschap,
ook al werd het in dat graafschap gesitueerd. Voorbeelden van vermeldingen van
zo'n afzonderlijke jurisdictie zijn Maastricht, waar al in het Verdrag van Meerssen
van 870 voor het rechtsgebied de naam districtus Trectis wordt gebruikt '9, en
Zaltbommel, waar in 999 sprake is van de publicum bannum sive districtum, 'het
openbare overheidsgezag of rechtsgebied', super villam Bome/e, in het graafschap van
graaf Unroch in de gouw Teisterbant 40 .
Of het stadsgraafschap van Utrecht ooit aan de Utrechtse kerk geschonken is en
dat de graven daarna tot op zekere hoogte 'bisschoppelijke' graven zijn geworden,
is niet duidelijk. In ieder geval is er geen schenkingsoorkonde van bewaard gebleven. We weten alleen dat een graaf Willem van Goye, die waarschijnlijk ook stadsgraaf van Utrecht was, in I 122 door de keizer wegens opstand van zijn functies is
ontheven. Maar korte tijd later lijkt Willems zoon Dirk van Goye, de eerste die in
de bronnen comes Traiectensis, 'graaf van Utrecht', wordt genoemd

41

, in het grafe-

lijk gezag hersteld te zijn. Na Dirks overlijden, waarschijnlijk in I 131, zal het stadsgraafschap spoedig overgegaan zijn in handen van een lid van de familie Van Cuijk,
M. W. J. DE BRÜIJN
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waarschijnlijk Herman van Cuijk, een neef-oomzegger van de toenmalige bisschop
van Utrecht, Andries van Cuijk. Leden van de familie Van Cuijk zijn stadsgraaf van
Utrecht gebleven tot Albert van Cuijk in 1220 het graafschap aan de bisschop heeft
verkocht 42 . Daarmee is aan het stadsgraafschap een definitief einde gekomen.

Het immuniteitsprivilege van de Utrechtse kerk
De graafschappen in de oude zin zijn al vroeg uitgehold en in de dertiende eeuw zijn
ze, zoals het stadsgraafschap Utrecht, zelfs geheel verdwenen. In Utrecht is de uitkleding van de grafelijkheid hoofdzakelijk te wijten geweest aan de zogeheten
immuniteit die aan de Utrechtse kerk is verleend. Zij dateerde hoogstwaarschijnlijk
van het jaar 718 of 719, nog uit de tijd dat de missionaris Willibrord aartsbisschop
van de Friezen was43. Al eerder, nog vóór 714, had deze voor de Utrechtse kerk
het tiende deel van de opbrengst van de koninklijke domeinen in zijn missiegebied
verworven 44 .
Het immuniteitsprivilege hield in dat de personen en goederen die tot de begiftigde
instelling behoorden in beginsel waren onttrokken aan het bestuur van de koninklijke functionarissen, de graven. In de praktijk betekende dit dat de Utrechtse kerk
zelf dit bestuur, waaronder belastingheffing en rechtspraak, kon uitoefenen. Het
belang van dit privilege was, naast de inkomsten die het opleverde, vooral ook dat
het niet alleen gold voor de personen en goederen die de Utrechtse kerk op dat
moment bezat, maar ook voor de toekomstige. In 753 en daarna is de immuniteit
nog een aantal malen door de koningen en keizers bevestigd45.

Rechten op het latere grondgebied van de stad
Het spreekt vanzelf dat een dergelijk privilege een ernstige inbreuk kon vormen op
het grafelijk gezag in gebieden waar de met immuniteit begiftigde instelling veel
rechten kreeg. Dit was in Utrecht zeker het geval. Al op I januari 723, waarschijnlijk dus kort na de verlening van het immuniteitsprivilege, werd door de Frankische
hofmeier Karel Martel aan de Utrechtse kerk de burcht Traiectum met het omliggende gebied geschonken. Binnen dit castellum waren toen door Willibrord al twee
kerken gebouwd, waarvan de oudste gewijd was aan Sint-Salvator en de andere aan
Sint-Maarten, de schutspatroon van de Frankische koningen46. Tot de schenking van
723 behoorde ook het ten zuidoosten van Utrecht gelegen fort Vechten 4 ". Het lijkt
er dus op dat grote stukken van het grondgebied van de latere stad Utrecht al in
het bezit van de Utrechtse kerk zijn gekomen. Ook delen van het territoir daaromheen, de zogeheten stadsvrijheid, zullen daartoe behoord hebben en mogelijk ook
stukken van het nog grotere gebied dat het dekenaat Civitas en het stadsgraafschap
vormde.
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Het is waarschijnlijk dat de Utrechtse kerk in het betreffende gebied ook door
andere schenkingen nog goederen heeft verkregen. In een goederenlijst uit de negende en tiende eeuw worden de nederzettingen Nesseshort, Suegon en Rudinhem
genoemd tussen Bunnik en Vechten aan de ene kant en het tegenover Zuilen gelegen Zwesen en Maarssen stroomafwaarts aan de andere kant, welke nederzettingen eveneens aan de Utrechtse kerk behoorden 48 . Hiermee zal deze kerk nagenoeg
alle grond binnen het latere stadsgebied en een groter territoir daaromheen in handen hebben gehad en was de bisschop daar grond- en stadsheer geworden.

Personaliteit en territorialiteit 49
Al opgemerkt werd dat niet alleen de goederen van de Utrechtse kerk onder het
immuniteitsprivilege vielen, maar ook de personen die tot die kerk behoorden.
Hier is enige verduidelijking nodig. W i j zijn voor de geldigheid van een bepaald
recht gewend om te denken in termen van een grondgebied, bijvoorbeeld een staat,
waar dit recht geldt voor iedereen die zich in dat territoir bevindt. Dit betekent bijvoorbeeld dat alle personen die op Nederlands grondgebied een misdrijf plegen - of
zij nu Nederlanders zijn of niet - voor een Nederlandse rechtbank naar Nederlands
recht worden berecht. Deze notie, die de Duitsers aanduiden met de term Flächenstaat of Territorialstaat, was de vroege middeleeuwen tamelijk vreemd, al hebben de
Frankische koningen en keizers wel geprobeerd hem als erfenis van het Romeinse
rijk te handhaven en waar nodig te herstellen. In het algemeen werden mensen in
deze periode berecht in ieder geval naar het recht en vaak ook binnen de rechtskring of jurisdictie waar zij deel van uitmaakten. Zo werd een Friese vrije binnen
het Frankische rijk berecht door de voor vrijen bestemde koninklijke rechtbank,
het grafelijk gerecht, maar niet volgens het Frankische maar naar het Friese volksrecht. Een geestelijke werd in eerste instantie berecht door een kerkelijke rechtbank volgens het canoniek of kerkelijk recht en een onvrije die tot het domein van
een heer behoorde door de rechtbank van het domein en niet door het grafelijk
gerecht. Een fraai stedelijk voorbeeld voor de toepassing van dit beginsel vormt
Maastricht. Daar ressorteerden ook nog in de late middeleeuwen sommige personen onder de jurisdictie van de hertog van Brabant en anderen onder die van de
bisschop van Luik. Dit werkte ook op kerkelijk gebied door: de eersten vielen
onder de Sint-Servaaskerk, de anderen onder de Onze-Lieve-Vrouwekerk 50 . Het
ging hierbij dus steeds om de persoonlijke band met een persoon of instelling waartoe men behoorde. Op het niveau van de staat - beter kan men spreken van het
volk of de stam - noemt men dit verschijnsel in de Duitse literatuur daarom wel de
Personenverbandsstaat.
Overigens hebben niet veel van de bijzondere rechtbanken de hoge jurisdictie
gehad, dit wil zeggen het recht om mensen ter dood te brengen of te verminken.
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Wanneer dergelijke straffen nodig werden geoordeeld, werden de misdadigers uitgeleverd aan het grafelijk gerecht. Dit gebeurde bijvoorbeeld met geestelijken die
een zwaar misdrijf hadden gepleegd. Kerkelijke rechtbanken konden hen niet ter
dood veroordelen en executeren.
Het bestaan van de bijzondere rechtskringen hield in dat de graven, die weliswaar
hun functie wèl uitoefenden in een bepaald gebied - een gouw of een deel daarvan in dat gebied alleen rechtspraken over personen voor zover die niet tot die aparte
jurisdicties behoorden. We zullen straks zien dat dit laatste in het Utrechtse maar
betrekkelijk weinig mensen zullen zijn geweest. Want de meesten maakten op enigerlei wijze - ook daar komen we straks nog op terug - deel uit van de Utrechtse
kerk. Zij vielen onder het bestuur en de rechtspraak van de bisschop of diens door
de koning aangestelde vertegenwoordiger, die odvocatus, 'voogd', werd genoemd.

Standen >'
In het kort is al gezegd dat er verschillende rechtskringen bestonden die over eigen
rechtbanken beschikten. Het ging hierbij om mensen die tot verschillende standen
behoorden. Een beginsel was dat niemand berecht mocht worden door personen
die van mindere stand waren dan de aangeklaagde. In het algemeen werden personen berecht door hun standgenoten.
Welke waren deze standen? Om te beginnen vormde, zoals al is opgemerkt, de
geestelijkheid een afzonderlijke stand. Ze werd niet berecht volgens wereldlijk
maar volgens kerkelijk recht. Dit canonieke recht werd geacht gebaseerd te zijn
niet op het inheemse maar op het Romeinse recht.
Een andere stand vormden de rijks- of koningsvrijen. Hiertoe behoorde in de eerste plaats de oude geboorteadel, maar verder ook gewone, niet-adellijke vrijen.
Deze laatsten zullen overigens rond I 100 beperkt in aantal zijn geweest, omdat het
zeer moeilijk was om met weinig vermogen en macht onafhankelijkheid te behouden. Heel veel rijksvrijen hebben zich in de loop van de eeuwen 'opgedragen' aan
een persoon of instelling. Dit bracht bepaalde lasten met zich mee, soms ook het
opgeven van de vrijheid - daarover dadelijk meer -, maar ook bescherming van degene onder wiens hoede men zich stelde. De opdracht had daarom juist voor minder welgestelden duidelijke voordelen en is in veel gevallen zelfs geworden tot een
voorrecht. Het is tekenend dat dit in de bronnen van de late middeleeuwen soms
uitgedrukt wordt met de term... vrijheid 52 . Dit geeft overigens aan dat men voorzichtig moet zijn met de interpretatie van begrippen die we in de bronnen tegenkomen. Heel vaak hebben die in de loop van de eeuwen een andere inhoud gekregen.
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Samenstelling van de Utrechtse bevolking
Welke standen treffen we, behalve de geestelijkheid en de rijksvrijen, omstreeks
I 100 aan in het Utrechtse? De oudste bronnen spreken daarover slechts in algemene termen. In die bronnen vinden we in eerste instantie de vrijen en onvrijen van de
Utrechtse kerk vermeld. De vrijen worden aangeduid met de termen //ben' of ingenui, de onvrijen met serw' en /it/13. Jongere gegevens brengen een nadere differentiatie in deze categorieën aan. Ze spreken ook van personen die ieder jaar een hoeveelheid bijenwas voor kaarsen aan de kerk betaalden, zogenaamde wastijnsplichtigen, en van ingenui die zich onder de bescherming van de kerk hadden gesteld. Deze
worden wel aangeduid als 'vrijgewijden'. In 1002 werd bepaald dat al deze categorieën voortaan voor de voogd van de kerk terecht zouden staan en het recht zouden genieten dat door de keizer aan de Keulse kerk geschonken was M . De bepaling
zal ertoe geleid hebben dat nog maar betrekkelijk weinig mensen binnen het
Utrechtse rijksvrij zullen zijn geweest en derhalve direct onder de grafelijke jurisdictie zijn gebleven.

Ministerialen
Zojuist is opgemerkt dat onvrijheid niet negatief hoeft te worden uitgelegd. Onder
de onvrijen hebben bepaalde groepen zich zelfs op weten te werken tot de hoogste
klassen van de maatschappij. Dit gold bijvoorbeeld voor een deel van de zogeheten
ministerialen of dienstlieden. Dit waren onvrijen die in dienst van de bisschop
bepaalde functies uitoefenden, eerst diensten aan het hof, maar later ook in het
leger en bij het bestuur. De belangrijkste onder hen zien we vanaf de tweede helft
van de elfde eeuw in de bronnen
verschijnen, soms met de naam
van hun functie: als hofambten
bijvoorbeeld schenker en maarschalk, dit wil zeggen opzichter
van de stallen; als bestuursambten schout, burggraaf en tollenaar. Zij vormden de zogeheten
dienstmansadel en werden op
den duur 'welgeboren' genoemd.
Omdat het in beginsel om afzet-

Het stadsgebied en de stadsvrijbeid van Utrecht
geschilderd in 1541 door Even van Scboyck,
nadat in 1539 de grenzen opnieuw waren vastgelegd. Olieverf op paneel. Centraal Museum
Utrecht, cat nr. 280.
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bare functionarissen ging, gaf de bisschop aan hen de voorkeur boven de vrije edelen, van wie de ambten doorgaans erfelijk geworden waren. Op den duur gebeurde
dit overigens ook met die van de ministerialen. Vrije adel, voor zover nog aanwezig,
en dienstmansadel zijn vanaf de dertiende eeuw samengesmolten t o t de Utrechtse
ridderschap.

De combinatie van graafschap en voogdij
Het bestaan van afzonderlijke rechtskringen naast het grafelijk gezag heeft vanzelfsprekend geleid tot een gecompliceerde situatie op het punt van de rechtsbedeling.
In het Utrechtse is deze toestand waarschijnlijk vereenvoudigd doordat de functies
van graaf en voogd van de Utrechtse kerk er gecombineerd werden. Op deze wijze
kwam een groot aantal mensen dat binnen het stadsgraafschap woonachtig was
onder één enkele overheidsdrager, de graaf-voogd, te ressorteren 56 . Wèl zal het in
de praktijk betekend hebben dat deze functionaris optrad in verschillende rechtbanken.
Daartoe behoorde in de eerste plaats het schepengerecht, bestaande uit schout en
schepenen, dat een belangrijke rol zou gaan spelen in het bestuur en de rechtspraak
van de stad. Het zal de voortzetting geweest zijn van zowel het grafelijk gerecht van
het stadsgraafschap als van een of meer gerechten die onder de immuniteit van de
Utrechtse kerk vielen. Hoewel we in Utrecht pas in I 122 voor het eerst schepenen
tegenkomen 57, wordt doorgaans aangenomen dat de schepenen, beëdigde vonniswijzers, teruggaan t o t de Frankische periode. Al in I 196 bedroeg hun aantal twaalf' 8
en dat was ook in later tijd het geval.
Het schepengerecht werd zoals gezegd voorgezeten door de schout. In 1081 vinden
we voor het eerst een bisschoppelijke ministeriaal vermeld die schout van Utrecht
zal zijn geweest ,l '. Mogelijk trad hij in oorsprong op als vervanger van de graafvoogd. W e zullen zien dat hij op den duur diens bevoegdheden overgenomen heeft.

Gilden en broederschappen
Het is vanzelfsprekend dat personen uit verschillende standen toch gemeenschappelijke belangen hadden en dat dit leidde tot aaneensluiting. Dit kon bijvoorbeeld
het geval zijn in de beroepsuitoefening of in religieuze uitingen. Het laatste vinden
we terug in de kerkelijke broederschappen, waarin soms geestelijken en leken uit
verschillende standen verenigd waren. Maar het heeft ook al vroeg gegolden voor
beoefenaars van eenzelfde beroep. Het eerst komen we koopmansgilden tegen,
waarin mogelijk personen uit verschillende standen verenigd zijn geweest. Deze gilden moeten worden onderscheiden van de zogeheten ambachtsgilden, waarover
we dadelijk komen te spreken. De monnik Albert van Metz beschrijft vol verontUjl
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waardiging het gedrag van de kooplieden van Tiel in het begin van de elfde eeuw:
'Het zijn ruwe lieden en ze zijn, zo te zeggen, geen enkele tucht gewend. Vonnissen
vellen ze niet volgens het overgeleverde recht, maar volgens zelfgemaakte regels,
en ze zeggen dat het recht hiertoe hun door de keizer in een oorkonde is gegeven
en gegarandeerd. Als iemand iets van een ander in pand of geleend heeft ontvangen
en de ander op de overeengekomen vervaldag zijn bezit terugeist, ontkent de eerste met een stalen gezicht en zweert onverwijld dat hij niets van hem heeft ontvangen. En als iemand er op betrapt wordt dat hij in het openbaar een meineed heeft
gezworen, dan kan deze, zo verzekeren ze, door niemand worden weersproken.
[...] Vroeg in de morgen houden ze drinkgelagen, en wie daar dan met de luidste
stem smerige praatjes uitslaat om het domme volk aan het lachen te maken en aan
te sporen om wijn te drinken, oogst grote lof bij hen. Hiertoe brengen ze zelfs geld
bijeen en een ieder geven ze daarvan zijn deel om er winst mee te maken. Daaruit
bekostigen ze de drinkgelagen die ze op vaste tijdstippen van het jaar houden, en op
de belangrijkste feestdagen geven ze zich als het ware plechtig over aan dronkenschap' 6I).

De hanze
Door dit negatieve beeld heen, afkomstig van een traditioneel denkend geestelijke,
zien we duidelijk dat hier sprake is van kooplieden die zich aaneengesloten hebben
in een gilde en die, al dan niet gesteund door een keizerlijk privilege, hun eigen verordeningen maken. Het oude recht, dat geënt was op een in hoofdzaak agrarische
samenleving, was door zijn formalistische traagheid ook absoluut niet geschikt voor
de dynamische handel. Vandaar dat de eed een belangrijke rol speelde in het koopmansrecht. Dit zelfstandig genootschapsrecht staat in scherpe tegenstelling tot het
oude recht, dat gebaseerd was op een heer-onderdaanverhouding. Het nieuwe
recht is van groot belang geweest voor de vorming van de steden met hun vrijheid
en autonomie.
In de stad Utrecht zien we een koopmansgilde of 'hanze' pas voor het eerst verschijnen in een oorkonde uit het jaar 1233. Het betreft dan de hanze van de
Rijnkooplieden61. Deze organisatie zal ongetwijfeld al veel ouder zijn geweest en
dat geldt ook voor de gilden van de ambachtslieden, die we pas in 1267 voor het
eerst in een oorkonde tegenkomen 62 . Aangezien de ambachtslieden met hun handen de kost moesten verdienen en minder vermogend waren, was hun status lager
dan die van de handelaren. Het is denkbaar dat de vorming van ambachtsgilden een
tijdlang tegengehouden is door de kooplieden, die eerder gevaar te duchten dan
voordeel te behalen hadden bij een aaneensluiting van personen die vaak in hun
opdracht werkzaamheden hadden te verrichten. We zullen straks zien dat een dergelijke angst niet ten onrechte is geweest.
M. W. ]. DE BRUIJN

CONSL'LES C I V I T A T I S

Oud-Utrecht

Tussenbalans
Laten we de bestuurlijke toestand in Utrecht omstreeks I 100 maar eens samenvatten. Er bestond toen nog het oude stadsgraafschap. Het ambt van de stadsgraaf had
op zich weinig meer om het lijf, maar het was gecombineerd met de voogdij over
de personen en goederen van de Utrechtse kerk.
Naast de graaf, die tot de vrije adel behoorde, maakte de bisschop in toenemende
mate gebruik van tot de Utrechtse kerk behorende onvrije dienstlieden, ministerialen, die bestuursfuncties uitoefenden als die van schout, burggraaf en tollenaar. De
schout zat net als de graaf de rechtspraak voor, hij vorderde het recht van de
rechtsgenoten en was belast met de uitoefening van de vonnissen. Helaas weten we
bij gebrek aan gegevens niets over de bevoegdheden en het functioneren van het
gerecht of de gerechten waarin hij als zodanig optrad.
De samenstelling van de Utrechtse bevolking was, zoals gezegd, zeer divers. Daaronder bevonden zich verschillende categorieën van vrije en onvrije personen. Het is
aannemelijk, al vinden we dat niet in de bronnen terug, dat al in een vroeg stadium
personen uit verschillende standen broederschappen hebben gekend ter behartiging
van gemeenschappelijke belangen, op religieus gebied en op het terrein van de
beroepsuitoefening. Met name een hanze of koopmansgilde zal al vroeg in Utrecht
hebben bestaan, maar wellicht zijn ook de ambachtsgilden al van oude datum.

Het jaar 1122
Er zijn jaartallen die diep in het geheugen van mensen of instellingen gegrift staan.
Vaak zijn dergelijke jaartallen echter kapstokken waaraan langdurige ontwikkelingen
moeten worden opgehangen. Voor de stad Utrecht is I 122 zo'n jaartal. Op 2 juni
van dat jaar werden voorrechten die kort tevoren door bisschop Godebold verleend waren door keizer Hendrik V bevestigd. Ook het al bestaande geschreven en
ongeschreven recht kreeg bij die gelegenheid keizerlijke bevestiging6'. Later in dat
jaar had er een andere belangrijke gebeurtenis plaats, en die had zijn weerslag zelfs
in de hele westelijke wereld. Gedoeld wordt hier op het Concordaat van Worms,
een compromis dat in I 122 gesloten werd tussen de paus en de keizer van het
Heilige Roomse Rijk na een langdurig conflict, onder andere over de benoeming van
bisschoppen. Door deze Investituurstrijd is in de twaalfde eeuw de positie van de
bisschop een heel andere geworden dan in de daaraan voorafgaande periode. Het
Concordaat van Worms was een compromis, maar de keizer was op den duur de
feitelijke verliezer. Voortaan werden de bisschoppen niet meer door de keizer
benoemd, maar volgens het kerkelijk recht - dit wil zeggen door de geestelijkheid en
het volk - gekozen. Een van de vérstrekkende gevolgen hiervan was dat de keizer
niet meer op de bisschoppen als dragers van wereldlijk overheidsgezag kon steunen,
maar omgekeerd de bisschoppen ook steeds minder op de keizer. Hiermee kwam
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een eind aan het rijkskerkstelsel, waarbij de bisschoppen niet alleen werden
benoemd door de keizer, maar ook betrokken werden bij het bestuur van het Rijk.
In de praktijk vond de bisschopskeuze voortaan plaats door de belangrijkste geestelijken van het bisdom. In Utrecht traden de vijf kapittels op als kiescollege. Zij werden
daarbij sterk beïnvloed door de machtige naburige heren. Met name de graven van
Holland en Gelre hebben zich op dit punt voortdurend doen geldenlA. Op deze wijze
zijn de Utrechtse bisschoppen steeds meer onder de invloed van deze heren geraakt.

Landsheerlijkheid: het Sticht Utrecht
Ofschoon zij formeel leenmannen van het Rijk en van de bisschop waren en bleven,
hebben de graven van Holland en Gelre zich weten op te werken tot nagenoeg zelfstandige landsheren. Dank zij de steun die zij van hun geestelijkheid, zo nu en dan
van hun ministerialen en later de burgers van de steden ontvingen, zijn ook de
Utrechtse bisschopen met veel moeite landsheer geworden over een min of meer
afgerond territoir. Dit grondgebied bestond op den duur uit het Oversticht en het
Nedersticht. Het Oversticht omvatte ongeveer de latere provincies Overijssel,
Drenthe en de stad Groningen, het Nedersticht de huidige provincie Utrecht 65 .
Ondanks het ontstaan van de landsheerlijkheid, bleven de aldus ontstane zelfstandige staatjes formeel nog tot het Heilige Roomse Rijk behoren. Zelfs in de vijftiende
eeuw, toen de verhoudingen heel anders waren geworden, hield de Utrechtse
schout formeel zijn ambt nog van 's Roomsche coninx weghen en was men gewoon
hem een zweert nae te dragen van des keysers wegen van Roemen ende in die eer des bisscops van Utrecht66. Duidelijk klinkt hierin nog de echo door van het vroegere stelsel.

Het 'stadsrecht' van Utrecht
Rond het jaar I 122 vonden er in Utrecht en omgeving gebeurtenissen plaats die van
grote invloed zouden blijken te zijn op de ontwikkeling van de stad 67. Ten behoeve
van de grootscheepse ontginningen in het Kromme-Rijngebied, die al in de elfde eeuw
waren begonnen, werd de Rijn bij Wijk bij Duurstede afgedamd, nadat overigens al
eeuwenlang het meeste water van deze rivier door de zuidelijke afsplitsing van de Lek
gestroomd was. Het is denkbaar dat de aanleg van de dam, die het scheepvaartverkeer ernstig belemmerde, oorzaak is geweest van diepgaande meningsverschillen.
Met Pinksteren I 122 bezocht de keizer Utrecht. Zijn verhouding met de bisschop
was op dat moment niet best. In het langdurige en diepgaande conflict tussen paus
en keizer over de benoeming van de bisschoppen had bisschop Godebold, die aanvankelijk nog een trouw aanhanger van de keizer was, enkele jaren tevoren de kant
van de paus gekozen.
Er ontstond tijdens het keizerlijk bezoek aan Utrecht een opstootje - om een kleiM. W J. DE BRUIJN
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nigheid, zegt een kroniekschrijver - tegen de keizerlijke garde, waarbij in ieder geval
ministerialen van de bisschop waren betrokken. De keizer was zeer verstoord en
nam zelfs de bisschop gevangen. Deze werd pas later tegen betaling van een hoog
losgeld vrijgelaten. Ook stadsgraaf Willem van Goye was aan de zijde van de bisschop bij de ongeregeldheden betrokken en werd van zijn ambt en tenminste een
deel van zijn bezittingen vervallen verklaard.
Het volk daarentegen - en daarmee worden de bewoners van Utrecht, Muiden en
de omgeving van deze plaatsen bedoeld - en ook een deel van de bisschoppelijke
ministerialen zullen aan de kant van de keizer hebben gestaan. Zij werden daarvoor
als gezegd beloond met een bevestiging van hun oude rechten en van een door de
bisschop verleend, hem mogelijk afgedwongen privilege. Voor het scheepvaartverkeer van de Lek naar Utrecht werd vanaf de Hollandse IJssel, een zijrivier van de
Lek, een kanaal gegraven, de Vaartse Rijn.

Twee oorkonden
In het archief van de stad worden daarvan twee oorkonden bewaard. In beide is
sprake van een bevestiging van het geschreven en ongeschreven recht, en een door
bisschop Godebold verleend privilege. De ene oorkonde is door de keizer verleend
aan de Utrechters en de Muidenaren en degenen die in hun omgeving wonen 6 8 en
de andere aan de Utrechters en degenen die in hun omgeving wonen 69 , niet aan de
Muidenaren dus. De oorkonde die zowel aan de Utrechters als de Muidenaren verleend is, bevat behalve de genoemde bevestiging ook de vermelding van een eed die
de Utrechters en Muidenaren hebben afgelegd om het bisdom tegenover eenieder
in trouw aan de keizer te zullen handhaven. Aan deze oorkonde is achter de gebruikelijke afsluiting met een getuigenlijst de bepaling toegevoegd dat al degenen die
Utrecht met een wal moesten omgeven van iedere tol vrij zouden zijn wanneer ze
naar de stad kwamen om handel te drijven.
De andere oorkonde is niet aan de Muidenaren gericht, maar alleen aan de
Utrechters en degenen die in hun omgeving woonden. Ook in deze oorkonde werd
het recht en het door bisschop Godebold verleende privilege bevestigd. De eed
werd echter niet vermeld en evenmin is er sprake van de genoemde tolvrijstelling.
In plaats daarvan wordt gezegd dat een zekere Gijsbert, schout Galo en burggraaf
Arnold en de meest eerzame burgers van de Utrechters bij de keizer hadden
geklaagd over de hoogte van de tol in Utrecht die tegen de oude gewoonten verhoogd was. Hierna werd de oude tol bevestigd. De tarieven werden in de oorkonde opgenomen. Daaraan werd de bepaling toegevoegd dat degenen die binnen de
stad kwamen om handel te drijven en hun goederen onder de jurisdictie zouden
vallen van hen die gezworen hadden een rechtvaardig vonnis te wijzen, 'dit wil zeggen: de schepenen', voegt de oorkonde eraan toe.
M. W. J. DE BRUIJN

CONSULES CIVITATIS

Er is al heel veel over de inhoud van deze oorkonden gezegd en geschreven"; hier
worden slechts enkele zaken benadrukt. In de eerste plaats moet gewezen worden
op het feit dat de privilegiëring plaatshad door de keizer tegenover de bisschop, die
in opstand was gekomen en door hem gevangen werd gehouden. De keizer zocht
steun bij de lekenbevolking, die moest zweren het bisdom - waarmee hier vanzelfsprekend het wereldlijk machtscomplex, het latere Sticht, werd bedoeld - tegen
een ieder in stand te zullen houden.

Een 'klassiek' stadsrecht?
Opmerkelijk is verder het feit dat ook omwonenden in het privilege werden
betrokken. Dit verdraagt zich slecht met latere stadsrechten, die zich beperken tot
de bewoners van het stadsgebied zelf en dan nog wel tot een beperkte groep, de
burgers. Maar we moeten wel bedenken dat die echte - of zo men wil klassieke stadsrechten pas uit later tijd dateren. Dat de omwonenden mee geprivilegieerd
werden, hangt samen met het feit dat de burcht tot dan toe bescherming geboden
had niet alleen aan degenen die binnen die burcht woonden maar ook aan de mensen in de omgeving. In tijd van gevaar trokken die zich met hun vee en andere roerende bezittingen binnen die burcht terug. De aan te leggen wal ging functioneren
als een nieuwe burcht van grotere omvang. Het lag daarbij voor de hand dat ook
deze nieuwe versterking bescherming bood aan de omwonenden. Zij werden eveneens ingeschakeld bij de aanleg van die wal en kregen in ruil daarvoor tolvrijstelling
wanneer zij de stad bezochten om handel te drijven. Pas in later tijd gingen de
inwoners van de stad - en dan met name de
- • ,

geprivilegieerde groep, de burgers - de stadsomwalling als hun exclusieve voorrecht beschou-

|

wen en probeerden zij in het algemeen niet-burgers juist buiten die beschutting te houden wanneer hun dat het beste leek. Desalniettemin wisten zij de plattelanders soms te dwingen tot
medewerking aan de instandhouding van de vestingwerken.
Het stadsgebied van Utrecht werd omwald door
aan de west- en de oostkant een noord-zuid
lopende gracht te graven en de aarde die eruit
~

kwam langs de binnenzijde van de gracht op te
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De westelijke stadsmuur met drie torens. De meest rechtse was de
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Smeetoren, die volgens een gedenksteen in 1145 door de'prefect'Alfer
werd gebouwd. Hij geeft een beeld van het hoge niveau dat de stodsversterking van Utrecht al kort na de privilegiëring in 1122 bereikt had.
Tekening door H. Saftleven. (ca. 1660). GAU, TA Do 3.19.
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werpen. Aan de noord- en de zuidzijde zal gebruik gemaakt zijn van de daar aanwezige rivierlopen. Er werd voor gezorgd dat de belangrijkste kerken en nederzettingen binnen de vesting kwamen te liggen. Dit aldus afgebakende, harpvormige stadsgebied is nog voor een deel herkenbaar in de singels, zij het dat de later aangelegde
bolwerken de rechtheid van de grachten hebben doorbroken. Het aldus afgebakende stadsgebied had een omvang van I 31 hectare, wat zeer ruim was voor die tijd '.

Het oudste stadsbestuur
Er is al gewezen op het gerecht van schout en schepenen, de schepenbank, die in de
plaats getreden zal zijn van het stadsgrafelijk gerecht en waarschijnlijk ook van een
of meer immunitaire rechtbanken. In I 122 zal de bevoegdheid van het schepengerecht zijn vergroot doordat voortaan ook de kooplieden en hun goederen aan zijn
jurisdictie werden onderworpen. In 1220 heeft zoals gezegd de stadsgraaf ten
behoeve van de Utrechtse kerk afstand gedaan van zijn grafelijke rechten in
Utrecht.
Het schepengerecht, dat beschouwd kan worden als het oudste bestuurslichaam
van de stad, zal niet alleen rechtspraak uitgeoefend hebben, het zal ook bevoegdheid hebben gehad om regels vast te stellen en bestuurshandelingen te verrichten 72 .
Het was gevestigd aan het Buurkerkhof tegenover de toenmalige westelijke ingang,
waarschijnlijk ongeveer ter plaatse van de tegenwoordige toren van de Buurkerk T3 .
Pas in 1343 of 1344 is het vandaar verhuisd naar het huis Hazenberg aan de Plaats,
de huidige Stadhuisbrug. Het huis Hazenberg stond op de hoek naar het Oudkerkhof toe 74 .
Er is hiervóór gesproken over
het 'heerlijk' en het 'gemeentelijk' element in de rechtspraak.
Bij het schepengerecht werd het
heerlijke vertegenwoordigd door
de schout, die optrad als verte-

De Buurkerk (I) vóór de uitbreiding naar het westen toe in de tweede helft van de veertiende eeuw.
Het rechthuis van de stad, waar het schepengerecht zetelde (A!), bevond zich ten westen van de
toenmalige kerktoren, het raadhuis (&') ten noorden daarvan, in het zogeheten Schoonhuis. In
1343 of 1344 werd het rechthuis verplaatst naar
het huis Hazenberg (A2); het raadhuis verhuisde in
1537 naar het huis Lichtenberg (B2), beide aan de
Plaats. Voor de vorming van dit plein, de huidige
Stadhuisbrug, werd de ruimte tussen de Broodbrug
en de Logenbrug overwelfd. Naar een tekening
van A.F.E. Kipp.
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genwoordiger van de heer - de landsheer of stadsheer -, dit wil zeggen de Utrechtse
bisschop. Het gemeentelijke element werd gevormd door de schepenen, die optraden als vertegenwoordigers van de rechtsgemeente, het volk. Dit was zo ook al
werden zij door de bisschop benoemd of beëdigd. Dat gebeurde voor het leven, of
althans tot zij al dan niet op eigen verzoek door de bisschop werden ontslagen \

De eerzaamste burgers
Men zou kunnen denken dat in beginsel alle rechtsgenoten - dit wil zeggen al degenen die tot dezelfde stand behoorden - in aanmerking kwamen om schepen te worden. Dat was echter niet het geval. W e zien dat het schepenambt voorbehouden
was aan een beperkte kring personen die met verschillende namen werden aangeduid, als meliores - de besten -, potentes - de machtigen - en dergelijke. In Utrecht
komen we dit zogeheten melioraat tegen in de toloorkonde uit I 122 waarin ze de
honestiores Traiectensium aves, 'de eerzaamste burgers van de Utrechters', worden
genoemd. Zij waren het die met Gijsbert, schout Galo en burggraaf Arnold om
matiging van de toltarieven vroegen '76. Hun invloed kan worden afgeleid uit een
oorkonde uit I 127. Daaruit blijkt dat de bisschop twee van de vier jaarmarkten die
in Utrecht werden gehouden in de koopliedenwijk Stathe had verplaatst naar de
'nieuwe gracht' 7 ". Hiermee werd het zuidelijk deel van de tegenwoordige Oude-
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De Stadhuisbrug met achter de !6de-eeuwse Renaissance-gevel het rechthuis, het vroegere huis Hazenberg. Sinds 1343 of 1344 kwam hier het
schepengerecht bijeen. In het gebouw links daarvan, Groot en Klein Lichtenberg, vergaderde vanaf 1537 de raad. Tekening vanj. Hoevenaar Wz.
naar een schilderij van A. Honich, 1663. GAU, TA Na 2.9.
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gracht bedoeld, dat kort tevoren gegraven was. Volgens de bisschop hadden het
grootste deel van de stadsbevolking en alle kooplieden gevraagd om de markten
weer naar Stathe terug te brengen. De aangegeven reden is veelzeggend: daar zouden de huizen voor de handel sterker en beter gebouwd zijn.
Het is duidelijk waar we de honestiores cives moeten zoeken: onder de rijke kooplieden. Belangrijk criterium om deel uit te maken van de bovenlaag was dat men geen
handarbeid verrichtte. Ook een bepaald vermogen of bezit van onroerend goed
was in het algemeen een voorwaarde om tot deze groep te kunnen behoren.
De honestiores cives van Utrecht hielden zich bezig met de handel, met het beleggen
van geld in onroerend goed - belangrijk was bijvoorbeeld de organisatie van de ontginningen die in de elfde en twaalfde eeuw op grote schaal plaatsvonden -, en met
het bekleden van overheidsbetrekkingen. Voor een deel zullen zij afkomstig zijn
geweest uit de welgestelde vrijen; het is echter aannemelijk dat een ander deel van
hen van onvrije herkomst was, maar na het bereiken van een zekere welstand zichzelf vrijgekocht had. Mogelijk is dit ook het geval geweest met de grond waarop zij
woonden. Uit gegevens uit later tijd blijkt dat dit zogeheten ouderve, waarop zij hun
grote stenen huizen bouwden, een afwijkend systeem van vererving bezat. Het
kwam na overlijden niet in een onverdeelde boedel terecht, maar vererfde rechtstreeks aan de oudste zoon, en bij het ontbreken van zonen aan de oudste dochter.
De bedoeling hiervan was het goed onverdeeld in handen van dezelfde familie te
houden 8 .

Welgeboren Sint-Maartensdienstmannen
Een interessante vraag is of ook de onvrije ministerialen van de bisschop deel konden uitmaken van de Utrechtse burgerij, en dan met name de welgestelde ministerialen, die later opgenomen werden in de Utrechtse ridderschap. Waarschijnlijk is
dit in oorsprong niet het geval geweest, omdat het burgerschap zich niet verdroeg
met onvrijheid. En hoe welgesteld en machtig de bisschoppelijke dienstlieden ook
konden zijn, vrij waren ze niet. In de oorkonde van I 196, waarin voor het eerst
raden voorkomen, worden de burgers en de ministerialen als aparte categorieën
personen vermeld 79 . In later tijd echter, in de loop van de dertiende eeuw - toen
zoals we gezien hebben de bisschoppelijke ministerialiteit meer als een privilege dan
als een vorm van onvrijheid werd beschouwd - ziet men ook ministerialen als burgers van Utrecht vermeld, sterker nog, de Utrechtse burgers gingen zichzelf als
'welgeboren Sint-Maartensdienstmannen' van de Utrechtse kerk beschouwen. Er
vond dus als het ware een omkering plaats van de voorwaarden om tot een stand
te behoren, waarbij het deel uitmaken van de ministerialiteit als een voorrecht
werd beschouwd. De pretentie van de Utrechtse burgers om tot de stand van welgeboren Sint-Maartensmannen te behoren, diende waarschijnlijk tevens om te
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voorkomen dat ministerialen zich op grond van hun stand aan de rechtspraak van
de Utrechtse schepenbank onttrokken 8 ".

Gezamenlijk optreden
We zien intussen dat er in de twaalfde eeuw tussen beide groepen, ministerialen en
burgers, wel degelijk contacten zijn geweest als het erop aankwam gemeenschappelijke belangen te behartigen. Om in I 122 het toltarief te verkrijgen, wendden drie
ministerialen - Gijsbert, schout Galo en burggraaf Arnold - zich samen met de
meest eerzame burgers tot de keizer. Of de Utrechtse burgers een rol hebben
gespeeld bij een conflict in I 133, waarbij de broer van de graaf van Holland en de
bisschop tegenover elkaar stonden en dat voor een deel in en rond de stad werd
uitgevochten, is niet duidelijk. Zeker is in ieder geval dat de ministerialen van de
bisschop erbij betrokken waren: zij verleenden de broer van de graaf, Floris de
Zwarte, steun en verschansten zich met hem in de Mariakerk. De aartsbisschop van
Mainz schreef vol verontwaardiging aan een collega dat zij er een paardenstal en
bordeel van hadden gemaakt81.
Wèl speelden de Utrechtse burgers een rol bij de bisschopsverkiezingen van 1151,
een duidelijk bewijs van hun toenemende invloed. Tegen het besluit van een meerderheid aangevoerd door de geestelijkheid en de graven van Gelre, Holland en
Kleef in, koos een andere groep een minderheidskandidaat. Die andere groep
bestond uit ministerialen die daarbij steun ontvingen van de burgers van Utrecht en
Deventer en van de boeren en handwerkslieden. Met geweld werd de kandidaat
van de clerus en de adel, Herman proost van Sint-Gereon in Keulen, op de bisschopszetel geplaatst, maar hij kon als zachtaardig en zelfs simpel man zijn gezag
moeilijk vestigen en er heersten moord en doodslag 82. De Utrechters kunnen
alleen door harde prelaten in het gareel gehouden worden, verzuchtte een kroniekschrijver. 81 Ook enkele jaren later, in I 159, werkten burgers en ministerialen weer
samen in een conflict met de bisschop.84 De conclusie moet dan ook zijn dat in de
twaalfde eeuw ministerialen en burgers vaak gezamenlijk opereerden.

Samenzwering of eedverbond
Beschikten deze burgers over een eigen organisatie? W e hebben al gezien dat het
stedelijk schepengerecht het lichaam was dat regelgeving, bestuur en rechtspraak kortom een groot deel van de overheidstaak - in handen had. Het was samengesteld uit de schout als vertegenwoordiger van de bisschop - het heerlijke element
dus - en de schepenen als vertegenwoordigers van de rechtsgenoten - het gemeentelijke element. Maar ook al was de rechtsgemeente hier vertegenwoordigd, de
schepenen bleven toch werktuigen van de bisschop door wie zij werden aangesteld
M. W. J. DE BRUljN
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en zo nodig afgezet. De schepenbank als geheel was daardoor in wezen toch eerder
heerlijk dan gemeentelijk.
Het lijkt erop dat het echte ding, dat we hiervoor al behandeld hebben, is blijven
bestaan. We komen de data waarop het werd gehouden in later tijd nog tegen als
termijnen waarbinnen overgedragen onroerende zaken - grond en huizen dus moesten worden afgekondigd 8 \ Maar het ding behoorde net als de rechtspraak van
schout en schepenen tot het domein van de stadsheer, de bisschop.
Vastgesteld werd dat de burgers ook een aantal keren tegenover de bisschop stonden. Om dat effectief te kunnen doen was organisatie nodig. De toenemende welstand maakte dit ook gemakkelijker. We zien dan ook dat juist in de steden de
bewoners zich aaneensloten. De benaming die daarvoor gehanteerd werd - en dat
gebeurde vooral door hun tegenstanders - was soms coniuratio. Negatief gezien kan
men dat vertalen met 'samenzwering', bekijkt men het positiever dan is 'eedverbond' een betere naam. Kennelijk legden de burgers een eed af om eikaars belangen
te zullen behartigen.

Raden
Het ligt voor de hand dat het kiezen van vertegenwoordigers een volgende stap was.
En in dit verband moeten we de consules of raden zien. Hun benaming verscheen voor
het eerst in Noord-ltalië, waar de steden het eerst op weg waren zich onafhankelijk
te maken van de bisschoppen en graven die namens de keizer de bestuurs- en rechtsmacht bezaten, aan het eind van de elfde en het begin van de twaalfde eeuw. Hier lijken de raden in oorsprong echter nog ingekaderd te zijn geweest in het heerlijk
bestuurssysteem en stond de handhaving van de inwendige vrede in de samenleving
voorops<>. Anders was dat in Frankrijk, waar, net als in Utrecht, de nadruk lag op het
streven naar vrijmaking van het stadsheerlijk bewind, naar stedelijke autonomie. Via
Zuid-Frankrijk drong de zelfstandige organisatie van de burgers - de coniuratio, hier
veelal communio, 'commune', geheten - met raden als vertegenwoordigers naar het
noorden door 87. Mogelijk gebeurde dit ten dele langs de Rijn, die ook door de
Utrechters druk bevaren werd: in Basel komen consules tussen omstreeks I 180 en
I 190 voor het eerst voor, in Straatsburg tussen I 190 en 1202. De eerste vermelding
van raden in de Nederlanden is die van Utrecht in I 196. Enkele jaren later, in 1201,
worden ze genoemd langs de Oostzeekust, in Lübeck 88. Bij de meeste steden in
Noordwest-Europa vindt vermelding pas in de loop van de dertiende eeuw plaats.

Eerste optreden
Van de Utrechtse oorkonde echter zijn twee originele stukken overgeleverd, zodat
aan het voorkomen van raden in het jaar I 196 niet getwijfeld hoeft te worden. In
M. W. J. DE BRUIJN
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De beide 'chirografen' uit 1196 aaneengelegd, boven het exemplaar van Sint-Marie, onder dat van de stad. De stukken
vormden een lang vel perkament dat in het midden is doorgesneden. RAU, S.Marie, 1012; GAU, Stadsarchief, I, 253.

de oorkonde, die dateert van kort na 30 april van dat jaar89, wordt een geschil
beëindigd tussen het kapittel van Sint-Marie en de stad over een stuk grond en een
huis tussen de gracht en de kerk van Sint-Marie. Het gaat hier om het noordelijk
deel van de Lijnmarkt, het gebied tussen de Zadelstraat en de Boterstraat, en de
M. W. J. DE BRL'ljN

CONSULES CIVITATIS

Oud-Utrecht

tw fanant
^jin-

Unit- U&*VV<aoKf' È>amc ie V«a&- t)»ta>V WjmdKtt)• \1lUtn4 YnUljj^e-'Unejb jtlt
JaLmj-

UràâiTV fu- l e t a a l «»»f»- kJfy»' [ W o - «""*» "»* >" C»4*1* *

•w r i n l £l ) i g rw \ j U n w lUeno,. L i j s - lrao.fi«.

iMb

amn^'jM'Mpaxma-

»-«^CT

buret»- lifWibro- WIIIJWjeyuiu- lUmtöo- ll,oimo- bmttutw)' \ J U m * Uw- ' )ugone-

Detail van de nomen von de schepenen en raden in het exemplaar uit het kapittelarchief van Sint-Marie. RAU, S. Marie, 1012.

Mariaplaats tot aan de Springweg'"'. Het ene exemplaar van het stuk bevindt zich in het
kapittelarchief van Sint-Marie, het andere in het stadsarchief " .
Het gaat hierbij om zogeheten chirografen '2. Zij vormden in oorsprong één langwerpig stuk perkament, waarop in het midden éénmaal de aanhef, de invocatio met
geoblongeerde - dit wil zeggen verlengde - letters werd geschreven. Deze invocatio
- luidende: In nomine sancte et individue Jrinitatis, amen - is in het midden doorgesneden. Om de echtheid en daarmee de bewijskracht te toetsen, konden beide stukken tegen elkaar worden gelegd.
Behalve dat we in deze oorkonde voor het eerst raden van de stad tegenkomen,
hing aan deze stukken waarschijnlijk ook het oudste stadszegel, waarop een driedubbel ommuurde toren voorkwam, die geflankeerd wordt door torens en gebouwen. Het randschrift luidde: Signum burgensium civitatis Traiecti, 'zegel van de burgers van de stad Utrecht"' 3 .
We moeten ons noch op dit zegel, noch op de naam consules, noch op het jaartal
I 196 blind staren. Men vindt vaak in de literatuur dat in Utrecht in I 196 in Utrecht
voor het eerst een raad optrad, waarbij men het
doet voorkomen

als of dat een eenmalige

94

gebeurtenis was . Vermoedelijk ging het echter
om een orgaan dat als permanente vertegenwoordiging van de burgers optrad. Voor het
vaststellen van het bestaan van deze raad zijn we
nu eenmaal afhankelijk van de oorkonden die
bewaard gebleven zijn, en dat zijn er in deze
periode nog maar betrekkelijk weinig. Het is dus
ook heel goed denkbaar dat de Utrechtse raad al
enige tijd bestond toen hij in de oorkonde van
I 196 vermeld werd. Dat we pas in 1230 weer
Het oudste stadszegel, dat waarschijnlijk ook aan de oorkonden uit
1196 heeft gehangen. Dit exemplaar hangt aan een oorkonde uit 1230.
Het randschrift luidt: Signum burgensium civitatis Traiecti, 'zegel van
de burgers van de stad Utrecht'. RAU, S.Pieter, 680.
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opnieuw raden van de stad in een oorkonde tegenkomen,'" hoeft niet te betekenen
dat het t o t die tijd geduurd heeft vóór de raad weer in functie kwam.

'Der stat huys'
Uit de eerste periode beschikken we niet over gegevens hoe de raad werd gekozen,
of dit bijvoorbeeld gebeurde door coöptatie of dat er een grotere groep kiezers aan
te pas kwam. Er is al opgemerkt dat invloed van ambachtsgilden ook voor deze vroege periode niet geheel uit te sluiten is. We zullen nog zien dat zij later de verkiezing
geheel in handen krijgen. Kenmerkend was in ieder geval voor een latere periode ook
dat de raad kon optreden zonder dat daarbij een vertegenwoordiger van de stadsheer, zoals de schout, betrokken was. Het lijkt aannemelijk dat de raad in zijn opzet
van meet af aan volledig gemeentelijk van karakter is geweest.
Opmerkelijk is dat hij in later tijd
blijkt te zetelen in het Schoonhuis
aan de Steenweg, ten noorden
van de ingang van de Buurkerk 96 .
In dit gebouw, dat der stat huys of
eenvoudigweg

'het

huis'

werd

genoemd 97, waren toen ook de
gilden gevestigd. We hebben al
gezien dat de zetel van het schepengerecht, der stat rechthuys
genaamd,

zich

tegenover

de

westingang van de kerk bevond.
Het is denkbaar dat er ook een
volksvergadering
De bebouwing aan de Steenweg op de plaats waar eens het Schoonhuis heeft gestaan. Tot
1537 vergaderden hier de gemeenteraad en de gilden. Opmerkelijk is dat in het midden vanals
het pand een gang ligt die naar het achterterrein voert Tek. A.F.E Kipp.
het

gemeentelijke

heeft bestaan
pendant van

ding, dat zoals we gezien

hebben in wezen heerlijk van
karakter was, dit wil zeggen orgaan van de stadsheer, de bisschop. Een dergelijke
vergadering van stadswege, zonder inmenging van bovenaf, mogen we zien in de
zogeheten buurspraak. In later tijd komen we deze buurspraak, waarop de bij klokgelui opgeroepen burgers verplicht aanwezig moesten zijn, tegen als een bijeenkomst waarop in hoofdzaak verordeningen werden afgekondigd' s .

Adviescollege
In eerste instantie zal de raad slechts een orgaan van de burgers geweest zijn dat
het schepengerecht van advies diende. Deze functie ligt al in de benaming raad
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opgesloten. In 1230 zien we hem samen met schout en schepenen optreden in een
geschil tussen het kapittel van Sint-Pieter aan de ene en Otto en Diederik Reiger
aan de andere kant." Het ging hierbij om rechten op de helft van een hal. Uit latere gegevens weten we dat deze hal achter het koor van de Buurkerk stond, aan de
tegenwoordige Choorstraat, en dat zij de Oude Hal of de Oude Schoenmakershal
werd genoemd 1"°. Ofschoon er sprake was van een rechtsgeding voor het schepengerecht, waarbij de schepenen het vonnis wezen, werd de oorkonde uitgevaardigd
door schout, schepenen en raden en werd het kapittel ook door deze organen in
zijn rechten bevestigd. De oorkonde werd met het stadszegel bezegeld. Hieruit kan
worden afgeleid dat de raad in ieder geval bij de oplossing van het conflict betrokken is geweest, al blijkt niet op welke manier.
Een jaar later, op 6 oktober 1231, was er opnieuw sprake van een geschil tussen
het kapittel van Sint-Marie en de stad. Het conflict ging over hetzelfde stuk grond
als in I 196, toen de raad voor het eerst vermeld werd "". Er werd toen een regeling getroffen over het door de kanunniken gebouwde huis. Deze regeling werd
gemaakt en goedgekeurd door deken en kapittel van Sint-Marie en door schout,
schepenen en raden van de stad, die allen met name werden genoemd. Deze
oorkonde werd bezegeld door het kapittel en de stad. Ook hier zien we dus
weer betrokkenheid van de raad zonder dat blijkt waaruit die betrokkenheid
bestond.
Het ging in 1230 en 1231, net als in 1196, telkens om geschillen met onroerend
goed. In beginsel behoorde dat tot de competentie van het schepengerecht. Het bijzondere in deze gevallen was dat er steeds een kerkelijke instelling bij betrokken
was. De verhouding tussen geestelijken en leken, die naar verschillend recht leefden, is door de eeuwen heen in Utrecht een zeer precaire geweest1"2. Misschien is
dat de reden geweest waarom ter beëindiging van het geschil een ruime vertegenwoordiging van de burgers, waaronder ook de raad, erin gemengd werd.

Rechtspraak en regelgeving
In de loop van de tijd werd deze bemoeienis van de raad steeds sterker. Niet alleen
op het gebied van het stellen van regels en het nemen van bestuursbesluiten, maar
ook op het terrein van de rechtspraak. Dit alles ging ten koste van de bevoegdheid
van het schepengerecht, dat zoals we gezien hebben een groot deel van de overheidstaak in de vorm van rechtspraak uitoefende. Vanaf de veertiende eeuw
bemoeide de raad zich met de jurisdictie wanneer hij dat nodig vond. Meestal
gebeurde dat wanneer de vrede in de stad in het geding was, zowel in strafzaken als
bij geschillen tussen twee partijen. Dit ingrijpen hield zelfs in dat mensen door de
raad ter dood veroordeeld werden, waarbij schout en schepenen alleen nog voor
de vorm het vonnis moesten uitspreken l03. Pas in de zestiende eeuw heeft keizer
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Karel V hieraan een eind kunnen maken en de hele jurisdictie weer in handen van
het schepengerecht gelegd '° 4 .
De raad is ook al spoedig na zijn ontstaan actief geworden op het terrein van de regelgeving. Uit het jaar 1233 dateert de eerste verordening waaraan door de raad werd
deelgenomen. Op 30 maart van dat jaar stelden schout, schepenen, raden en gezworenen van de stad Utrecht een regeling, een 'keur', vast voor de verkoop van wijn

m

.

Wie met de gezworenen, de iurati, die hier naast de raadsleden genoemd worden,
bedoeld zijn, is niet duidelijk. Wellicht zijn daarin vertegenwoordigers van de gilden
te zien. ""' In de verordening worden ook de Rijnkooplieden genoemd, die een
hansa, een gilde dus, blijken te hebben met aan het hoofd aldermannen. Zij beloven
om zich aan de verordening te houden en kooplieden uit hun gilde die de regeling
overtreden te straffen.
Deze verordening uit 1233 is in 1251 in dezelfde bewoordingen herhaald 10 . De
oorkonden van 1233 en die van 1251 zijn overigens de enige waarin in Utrecht iurati genoemd worden.

Raadskeuze
We weten niet hoe de keuze van de raden in de dertiende eeuw tot stand kwam.
Zeker is echter dat, net als bij de schepenen, slechts burgers gekozen konden worden die tot het melioraat behoorden. Met name de ambachtslieden - ook al oefenden zij hun beroep zelfstandig uit - waren in ieder geval uitgesloten van het recht
om gekozen te worden.
Of zij aanvankelijk wel deel konden nemen aan de keuze, is niet duidelijk. Naar het
voorbeeld van de kooplieden die zich verenigd hadden in hanzen of gilden, zijn ook
de handwerkers zich gaan organiseren. Misschien is dat in het begin in het geheim
geweest. Brengen we nog even het begrip coniuratio als 'samenzwering' en 'eedverbond' in herinnering. Op den duur zullen de nieuwe ambachtsgilden, waarschijnlijk
tegen heug en meug, door het melioraat getolereerd zijn. In tijden van onrust, wanneer om een of andere reden de meliores zwak stonden, of wanneer de ambachtslieden hulp van buitenaf kregen, hebben zij geprobeerd politieke invloed te verwerven. In Utrecht is dat voor het eerst waarneembaar in 1267. Op 23 juni van dat jaar
vaardigden schepenen, raden en oudermannen van de gilden - oudermanni confraternitatum - een verordening uit die onder meer handelde over de bescherming die de
stad burgers diende te bieden l(l8.

Andere verhoudingen
De invloed van de gilden was toen slechts tijdelijk. De kronieken vermelden dat het
regime van het melioraat hersteld werd '"''. Pas in het begin van de veertiende eeuw
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De kelder van bet huis Groot Lichtenberg aan de
Plaats, de tegenwoordige Stadhuisbrug. De zuilen
en een deel van de bogen behoren tot een voorloper van dit huis, dat uit het eind van de twaalfde
of het begin van de dertiende eeuw dateert Het
complex Groot en Klein Lichtenberg behoorde
aan het gelijknamige geslacht dat van de dertiende tot de vijftiende eeuw de stedelijke politiek
beheerst heeft In 1537 werd hier het raadhuis
gevestigd. GAU, TA Da 3.60.

kregen de ambachtslieden een
nieuwe kans. Sinds 1301 was in
Utrecht Gwijde van Henegouwen of van Avesnes bisschop. Hij
was een broer van Jan II, graaf
van Holland en Henegouwen. In
de stad Utrecht heerste een ernstige partijstrijd tussen de families Van Lichtenberg
en De Vries - de Lichtenbergers en de Fresingen - en hun beider aanhang. Politieke
meningsverschillen zijn er hoogstwaarschijnlijk niet geweest; het ging om de macht
in de stad. In eerste instantie wist de bisschop een verzoening tussen beide facties
tot stand te brengen. Maar als broer van de Hollandse graaf mengde hij zich in strijd
tussen Holland-Henegouwen en Vlaanderen en werd op 20 maart 1304 door de
Vlamingen gevangengenomen en op Duiveland vastgehouden. In Utrecht maakten
zich nu de Fresingen meester van de macht. Zij werden daarbij gesteund door de
Vlamingen onder aanvoering van de Zeeuwse edelman Jan van Renesse. Drie leden
van de Lichtenbergers, de schepenen Jacob van Lichtenberg, Werner Frederiksz. en
Gerrit Vrenken, werden vermoord; hun aanhang de stad uitgedreven "".
Nu werkte in Utrecht door wat zich enkele jaren tevoren in Vlaanderen had afgespeeld. De Guldensporenslag uit 1302, waarbij een Frans ruiterleger door Vlaams
voetvolk in de pan werd gehakt, had daar grote invloed gehad op de democratisering
van de stadsbesturen in de Vlaamse steden. Op 9 mei 1304 zien we in de stad
Utrecht de ambachtsgilden eigenmachtig een aantal bepalingen vaststellen n l . De oorkonde die daarvan werd opgemaakt, werd bezegeld met het stadszegel en met de
zegels van zeven schepenen. Van deze zeven, onder wie de grote tegenstander van de
Lichtenbergers, Lambrecht de Vries, werd bepaald dat zij gedurende hun leven schepen mochten blijven. Tot die tijd had de bisschop de schepenen aangesteld en beëdigd. Uit de vermeldingen kan worden afgeleid dat dit voor het leven gebeurde, of
althans zolang de bisschop ze wilde handhaven in hun schepenambt. Deze gang van
zaken nu werd door de gilden radicaal gewijzigd: niet de bisschop zou voortaan de
schepenen aanstellen, zij zouden van jaar tot jaar gekozen worden door de raad, terwijl de raad op zijn beurt gekozen werd door de oudermannen van de gilden. Zoals
we gezien hebben, is het mogelijk dat dit laatste tevoren gebeurde door coöptatie, al
dan niet bekrachtigd door een vergadering van burgers, de buurspraak.
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De eerste 'gildenbrief
Het is niet mogelijk hier alle aspecten van de oorkonde van 9 mei I 304, die bekend
staat als de eerste 'gildenbrief, te bespreken. Laten we ons beperken tot wat er
verder over de raad in staat. Naast de verkiezing van de schepenen werd bepaald
dat deze alleen in de stadsraad mochten verschijnen wanneer zij daar ontboden
werden. Ook dit moet toen iets ongehoords zijn geweest. Verder werd het aantal
raadsleden gesteld op 24. Een door de schepenen uit het eigen college gekozen
ouderman zou tijdens zijn ambtsperiode van een jaar in de raad mogen zitten. Een
raadslid mocht geen heren deder dragen, dit wil zeggen niet in persoonlijke dienst
van een heer staan.
Dat het niet altijd als begerenswaardig werd beschouwd om raadslid of schepen te
zijn - men denke maar aan de drie vermoorde schepenen -, blijkt uit de bepaling dat
men bij de eerste drie weigeringen om zitting te nemen telkens 5 pond moest betalen. Bij een volgende weigering was men zijn leven lang van het raadslidmaatschap
uitgesloten. Verder konden vader en zoon en broers niet tegelijk raad of schepen

Alternerend stelsel
Het had voor de hand gelegen dat deze bepalingen na de terugkeer van de bisschop
uit zijn gevangenschap en het herstel van meer normale verhoudingen teniet gedaan
zouden zijn. Dit is echter niet gebeurd. Op 14 november 1305 bevestigde de bisschop op zijn slot Vreeland aan de Vecht niet alleen dat hij de stad Utrecht in haar
oude privileges zou handhaven, maar dat dit ook met de gildenbrief het geval
was l12. Uitdrukkelijk werd bepaald dat de raad jaarlijks de openvallende schepenplaatsen zou aanvullen en dat de bisschop die schepenen zou beëdigen. Het is zeer
opmerkelijk dat bij die gelegenheid geen vertegenwoordigers van de vijf Utrechtse
kapittels aanwezig waren. De betreffende oorkonde werd slechts meebezegeld
door de abt van Sint-Paulus, de commandeur van het Duitse Huis en de commandeur van het johannietersklooster. Het lijkt erop dat de Utrechtse kapittelgeestelijkheid, die altijd bij zaken van bisdom en Sticht betrokken werd 113 , fel tegen de
regeling gekant is geweest. Haar protest had echter geen effect.
De gebeurtenissen uit het begin van de veertiende eeuw, waarvan we er hier
slechts enkele hebben kunnen vermelden, leverden voor Utrecht een bestuursstelsel op dat enkele eeuwen heeft standgehouden. De schepenkeuze door de raad
vond plaats volgens een alternerend stelsel: ieder jaar traden de schepenen af; zij
konden pas een jaar later opnieuw gekozen worden. In het tussenliggende jaar zullen de afgetredenen gefungeerd hebben als college van oud-schepenen. In later tijd
zien we schepenen out ende nieuwe, zoals ze genoemd worden, optreden in lastige
zaken " 4 .
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Het is niet onmogelijk dat ook bij de raad toen een dergelijk alternerend stelsel
ingevoerd is; de raad out ende nieuwe wordt in ieder geval al op 12 april 1331 vermeld " \ In de betreffende oorkonde, waarin de stad onroerend goed overdroeg
aan Gillis Boudekenz., traden scepene, raet ende ghemene oudermanne van den ouden
rade ende van den nywen der stat van Utrecht op. Met de oudermannen zijn de oudermannen van de ambachtsgilden bedoeld.
Wat er dus in deze periode gebeurde, was dat er een steeds grotere groep personen bij de besluitvorming op het terrein van wetgeving, bestuur en rechtspraak
betrokken werd. Zojuist was sprake van de raad in de ruimste zin. Daar tegenover
zou men de jaarlijks door de gilden gekozen raadsleden de raad in de engste zin
kunnen noemen. Overigens hanteerde men in de middeleeuwen dit onderscheid
niet; steeds werden in de stukken de categorieën opgesomd die aan de beraadslaging hadden deelgenomen. Naarmate een zaak van groter belang werd geacht,
namen meer mensen aan de besluitvorming deel. Aldus had de stad in het begin van
de veertiende eeuw een verregaande mate van autonomie verkregen, waaraan een
relatief groot gedeelte van de bevolking kon deelnemen.

Tot besluit
De raad, die in 1996 precies achthonderd jaar eerder voor het eerst vermeld werd,
vormde een eerste stap in de richting van een autonoom stadsbestuur en lokale
democratie. Van de lange weg die er nog te gaan was naar de huidige gemeenteraad

De Utrechtse gemeenteraad van 1996 in vergadering. GAU, Fotodienst neg. ß /1.640-].
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is in dit artikel de eerste periode geschetst. Het nieuwe van de raad aan het eind
van de twaalfde eeuw was dat hij geheel buiten de heerlijke kaders viel, dus los
stond van de bisschop als stadsheer. Hij was volledig gemeentelijk, in tegenstelling
tot het de oudste vorm van bestuur en rechtspraak, het schepengerecht, bestaande
uit schout en schepenen. Daar vormde de schout, als vertegenwoordiger van de
stadsheer, het heerlijke element, terwijl de schepenen, die namens de rechtsgenoten het gemeentelijke element vertegenwoordigden, in oorsprong toch ook door
de bisschop benoemd en beëdigd werden.
Er heeft zich na de hier behandelde periode zeker geen lineaire ontwikkeling naar
een steeds democratischer stadsbestuur voltrokken. Toen Karel V in 1528 landsheer van het Sticht werd, werden belangrijke bevoegdheden aan de raad ontnomen.
Zoals gezegd werd de hele rechtspraak toen weer in handen van het schepengerecht gelegd. Vanaf deze tijd werd de volksinvloed steeds meer beperkt; de achttiende eeuw heeft hierin een absoluut dieptepunt gevormd. De Bataafse Revolutie
aan het eind van die eeuw betekende een keer ten goede; met de Gemeentewet
van Thorbecke van 1851 als uitvloeisel van de Grondwet van 1848 en de invoering
van het algemeen kiesrecht, ook voor vrouwen, in 1919 is het lokale bestuur binnen zekere grenzen autonoom en in ieder geval democratisch geworden 116 . De
Utrechters hoeven niet langer door harde prelaten in het gareel te worden gehouden, zoals de middeleeuwse kroniekschrijver zei, maar bepalen iedere vier jaar zelf
door wie ze bestuurd willen worden. Opmerkelijk is overigens dat in de persoon
van de door de Kroon - dit wil overigens zeggen: onder verantwoordelijkheid van
de regering - benoemde burgemeester een heerlijk element in het bestuur nog
steeds aanwezig is.
Ondanks de op- en neergang in de ontwikkeling van de stadsraad mogen we de
twaalf raden van I 196 de rechtstreekse voorgangers noemen van de 45 leden die
de Utrechtse gemeenteraad in 1996 telde. Weinig steden in Europa kennen zo'n
lange traditie van autonomie en binnen zekere grenzen ook democratie als
Nederlands a rootste en belangrijkste middeleeuwse stad.

Bijlage
I / 96 (na april 30)
Het Utrechtse kapittel van Sint-Marie en de stad sluiten een overeenkomst over een door de kanunniken gebouwd buis naast de Borchbrug en over
de grond vanaf dat buis tot aan bet kerkbof van Sint-Marie. Zij zullen de inkomsten en uitgaven met betrekking tot die grond en zijn bebouwing
gelijkelijk delen.
Originelen: A' cbirograafgedeelte bestemd voor de stad: GAU, Stadsarchief, I, nr. 253. Uithangend zwaar beschadigd zegel van Sint-Marie in witte
was. Het zegel van de stad met de staart verloren. Bovenaan de onderste helft van de invocatio als chirograaflegende. In dorso onder meer, met
I5de-eeuwse hand: Concordi tusschen der stat van Utrecht ende den heren van sunte Marien vanden huse gelegen an die Borchbruch.
A1 cbirograafgedeelte bestemd voor net kapittel van Sint-Marie: RAU, S.Marie, nr. 1012. Uithangend beschadigd zegel van Sint-Marie in witte was.
Het zegel van de stad met de staart verloren. Bovenaan, ondersteboven, de bovenste helft van de invocatio als chirograaflegende.
Editie: OSU, I, nr. 529, naar A'.
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Het exemplaar van de oorkonde uit I i 96 dat bewaard wordt in het archief van het de stad. GAU. Stadsarchief,
nr. 253.

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen.
Questio que fuit inter canonicos sancte Marie et cives Traiectenses de domo que est iuxta pontem urbanum supra fossatum, quam edificaverunt canonici, et de terra que est ab eadem domo usque ad cimiterium sancte Marie inter viam lapideam et domos oppositas a
parte meridîonali, consïlio priorum Traiectensis ecclesie, videlicet Walteri prepositi sancti Petri, et Conradi prepositi de Eist et archidiaconi, Giselberti decani sancti lohannis, terminata est in hunc modum.
Omnis proventus predicte domus et edificiorum que fient in prefata* terra medietas erit canonicorum et medietas civiurn.
Ad edificia paranda vel reparanda canonici et cives ex equo facient expensas.
Si quis vero canonicis vel civibus contra ordinationem istam nocere temptaverit, dampna et expensas, quocumque modo émergentes,
canonici et cives equaiiter sustinebunt.
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Transactio ista firmata est per promissionem, data fide firmatam a decano et canonicis, ministerialibus sancti Martini et civibus, in presentia cleri Traiectensis et coram predictis ordinatoribus huius compositionis. Qui ordinatores promiserunt quod si vel canonici vel
cives ab hac compositione recedere velîent, ipsi ordinationem suam servare volentibus assistere deberent.
Acta suntb anno dominice incarnations M° C° XC° Vl° coram testibus his: Theoderico maiore preposîto, Waltero sancti Petri preposito, Conrado de Eist preposito, Giselberto sancti lohannis decano, Reinbaldo' sancte Marie decano; canonicis: Wilnodo, Gelduifod,
Bonefacio, Hugone, Thibaldoe; ministerialibus: Alfero et Alberto de Wlvinne, Andrea de Werconde, Lamberto de A, Gerardo de Vorne,
Wernero Calvo, Francone Bonte', Lubberto de Wedene, Alberone de Worden 8 , Huberto de Businchem, Willelmo Unlethege,
Hernestoh filio Alferi; scabinis: Gerardo de Foro, Gerardo de Mosa, Ambrosio, Romaro, Gerardo de sancta Maria, Wernero,
Theoderico de Drihler, Thitgero, Willelmo, Theoderico, Ludolfo, Arnoldo'; consulibus civitatis: Machelmo, Frederico\ Theoderico,
Gontero', Erenbertorr', Willelmo, Christîano, Reinnero, Theoderico, Herimanno, Willelmo Loe, Hugone.
3

predicta A2. -b Hierna hec in A2. - c Reimboldo A2. - d Geldolfo A1. - e Tibaldo A1. - f Bunte A2. - * Worthen A2. -h Ernesto A2. - ' Thrile A2.

-1 Arnoudo A2. -k Fredrerico A2. - ' Guntero A2. - m Herenberto A2.
Vertaling:
In naam van de heilige en ondeelbare Drie-eenheid, amen.
Het geschil dat bestond tussen de kanunniken van Sint-Marie en de Utrechtse burgers over het huis' dat staat bij de Borchbrug2 aan de
gracht, dat de kanunniken hebben gebouwd, en over het land vanaf dat huis tot aan het kerkhof van Sint-Marie tussen de steenweg3 en
de huizen ertegenover aan de zuidkant,"1 is op advies van vooraanstaande geestelijken van de Utrechtse kerk, te weten Wouter proost
van Sint-Pieter en Koenraad proost van Eist en aartsdiaken, en Gijsbert deken van Sint-Jan, beëindigd op deze wijze.
Van alle opbrengst van het voornoemde huis en de gebouwen die op het voornoemde land zullen worden gebouwd, zal de helft van de
kanunniken zijn en de helft van de burgers.
Om gebouwen op te trekken of te herstellen zullen de kanunniken en de burgers gelijkelijk de uitgaven doen.
Als evenwel iemand de kanunniken of de burgers tegen deze regeling in schade zal proberen aan te doen, zullen de kanunniken de schade en uitgaven die zich op enige wijze zullen voordoen gelijkelijk dragen.
Deze overeenkomst is bevestigd door een belofte onder ede van deken en kanunniken, Sint-Maartensdienstmannen en burgers, in aanwezigheid van de Utrechtse geestelijkheid ten overstaan van de opstellers van deze regeling. En deze regelaars hebben beloofd dat wanneer ofwel de kanunniken of de burgers van deze regeling af willen, dat zij degenen die hun regeling willen behouden moeten bijstaan.
Deze dingen zijn gedaan in het jaar van de vleeswording van de Heer I 196 ten overstaan van deze getuigen: domproost Diederik,
Wouter proost van Sint-Pieter, Koenraad proost van Eist, Gijsbert deken van Sint-Jan, Reimbold deken van Sint-Marie; de kanunniken
Wilnod, Geldolf, Bonifaas, Hugo, Tibald; de dienstmannen Alfer en Albert van Wulven, Andries van Werkhoven, Lambert van der A,
Gerard van Voorn, Kale Werner, Frank Bonte, Lubbert van Waaien, Albero van Woerden, Hubert van Beusichem, Willem Unlethege,
Ernst Alfersz.; de schepenen Gerard van der Markt, Gerard van der Maas, Ambroos, Roemer, Gerard van Sint-Marie, Werner, Diederik
van Driel, Ditger, Willem, Diederik, Ludolf, Arnoud; de raden van de stad Machelm, Frederik, Diederik, Gunter, Ermbrecht, Willem,
Christiaan, Reinier, Diederik. Herman, Willem Loe, Hugo.
1

Thans Lijnmarkt 2-10. - 2 De houten voorganger van de Maartensbrug. - 3 Zadelstraat. - 4 Boterstraat.
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Met dank aan de gemeente Utrecht voor haar financiële en aan C.J.C. Broer voor haar inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming
van dit artikel.
Gemeentewet, art. 5.
OSU, nr. 529 (zie de bijlage).
Zie hierna, blz. 28
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Zo spreekt Liudger in zijn waarschijnlijk nog uit de 8ste eeuw daterende levensbeschrijving van abt Gregorius van de Utrechtse
kloostergemeenschap (Holder-Egger, ed., 1887, aid. 71) over Traiectum antiquam civitatem et vicum famosum Dorstad. Een oorkonde
van 23 maart 838 (Dß, nr. I 82) vermeldt een schenking ade.cdesiom sancti Martini que est infra muros iam dicte ciuilatis [Traiectensis]
constructa.
Zie bv. Van Doorselaer, 1981, 40.
Ozinga e.a., 1989,37-56.
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In oorsprong zetelden de bisschoppen in de hoofdplaatsen van de évitâtes. Zie bv. Milis, 1981, 266.
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Een overzicht van de vroege topografie van de stad Utrecht biedt T.J. Hoekstra, 'De vroege topografie', in: Dolfin e.a., 1989, I -20;
vgl. De Bruijn, 1994, 46-55. Voor de ontginningen zie vooral: Dekker, 1983. Met name over de voorstedelijke ontwikkeling lopen
de visies uiteen. Een overzicht en gedeeltelijk nieuwe hypothese geeft Van der Tuuk, 1996a en 1996b.

9
10

OSU, nr. 309.
Van Rooijen, 1994, 7-11. Het gaat hier om de 'vondst' van aardewerk dat in 1933 werd opgegraven in het schip van de Buurkerk en
zich in de collectie van het Provinciaal Utrechts Genootschap bevond. Het oudste daarvan wordt thans gedateerd op omstreeks
750.
In verband te brengen met de stichting van de drie jongere kapittels en de overbrenging van de Sint-Paulusabdij naar Utrecht
(vriendelijke mededeling van C.J.C. Broer, die hierop uitvoerig in zal gaan in haar dissertatie over de abdij). Stichting van de
Buurkerk in de tiende eeuw (Haakma Wagenaar, 1986, 149) op grond van oriëntatie op de Heilig-Kruiskapel en de
Oudmunsterkerk is onaannemelijk, alleen al omdat ook de oudere domkerken anders georiënteerd zullen zijn geweest dan
Oudmunster. Hoogstwaarschijnlijk lagen zij alle nagenoeg evenwijdig aan de oost-westas van het Romeinse castellum (zie Broer en
De Bruijn, 1995, 21-26; en vooralsnog Broer en De Bruijn, 1996, 10-12).

11

12

Zie hierna, blz. 25-26. Inmiddels is hier vroegmiddeleeuws ambachtelijk afval aangetroffen (vriendelijke mededeling van archeoloog
C A M . van Rooijen).

13

In tegenstelling tot de waterverbindingen hebben de oude landwegen in de literatuur nog maar weinig aandacht gekregen (zie
vooralsnog De Bruijn, 1994, 48-50).

14

Met name de ontginningen direct rond de stad verdienen nog nader onderzoek.

15
16
17
18

De Bruijn, 1994, 111-124.
Haslinghuis en Peeters, 1965, 145-157; over de dom ook Hoekstra, 1988, 95-108.
Het noordelijk deel van de Oudegracht (zie De Bruijn, 1994, 47-49).
Onder meer de Steenweg, Zadelstraat, Boterstraat, Lijnmarkt, noordelijk deel Choorstraat, Springweg, Twijnstraat en
Waterstraat.

19
20

Zeer instructief voor deze problematiek is Kossmann-Putto, 1982.
OSU, nr. 309: Data in palacio imperatoris in Traiecto, quad vulgo Lofen dicitur.

21
22

Zie Koopmans, 1989; vgl. De Bruijn, 1994, 120-124.
Voor de civitates zelfs al uit de laat-Romeinse tijd (zie HDR, s.v. 'Graf, Grafschaft'). Aangezien Utrecht in de Romeinse tijd geen civitas was, hoeft hier niet aan continuïteit gedacht te worden.
OSU, nr. 306: omnis iusticia — s/Ve in furtis sive in aggeribus s/Ve in bellicis navibus que vulgo silinc vocantur vel quibuscumque aliis negociis
ad seculare placitum pertinentibus. Met furtis zullen hier ook alle andere misdrijven bedoeld zijn. In een - vertaalde - oorkonde uit
1216 omschreef de bisschop de hoge jurisdictie a/se von roeve ende vrouwen ende joncvrouwen to vercrachten ende van bioetstortinghe
(OSU, nr. 613). Het rechtsboek van de dom uit 1342 zegt over de strafrechtelijke bevoegdheid van de bisschop: Episcopus ex officio
suo potest punire fures, latrones, pacis violatores, virginum et mulierum violentos corruptores, raptores, dominium suum temporale usurpantes, homines captivantes vel captivos tenentes, quibus hoc racione jurisdiccionis non competit, incendiarios, ecclesiarum effractores, et in casis
similibus, qui ondaet vulgo dicuntur (Muller, ed., 1895, 59). De lage rechtsmacht werd in I 330 omschreven als omnem iurisdictionem et
cohercitionem citra membri mutilationem et mortem homini inferendam (RAU, Archief van Sint-Pieter, nr. 148, en Archief van SintMarie, nr. 229).

23

24
25

Zie HDR, s.v. 'Graf, Grafschaft'.
De termen monarchaal en republikeins werden gebruikt door P.W.A. Immink (men zie bv. Immink, 1942, passim). Aangezien niet
alle heerlijk gezag tevens monarchaal was - al was het ook van de monarch afgeleid -, wordt hier voorkeur gegeven aan de term
'heerlijk'. Verder wordt de uitdrukking 'gemeentelijk' gebruikt in plaats van republikeins, hoofdzakelijk omdat de laatste tegenwoordig een exclusieve tegenstelling vormt met monarchaal. Hier worden er twee naast elkaar bestaande elementen mee uitgedrukt. De Duitse literatuur spreekt doorgaans van herrschaftlich en genossenschaftlich.

26
27

Zie Byl, 1965, I -1 3, en de daar aangehaalde literatuur.
Men zie voor deze en de hierna volgende problematiek De Monté ver Loren-Spruit, 1982, passim, en de daar aangehaalde literatuur.

28

Voorbeelden daarvan zijn te vinden bij Buitelaar, 1993, 44-45.

29
30
31

Zie bv. Maris, 1954, passim; en Dekker, 1983, 376-388.
Vgl. hierna, blz. 32, over de positie van de 'bisschoppelijke' schout in de 14de en 15de eeuw.
Zie bv. Maris, 1954, 120-125 voor Amstelland. Deze functionarissen waren bisschoppelijke ministerialen. Zie ook hierna, blz. 17-18 .

32
33

Zie hierna, blz. 27.
Muller, 1921,45-50.

34
35

Zie Dekker, 1983, 315-316, 369 en 372-375.
Over de overeenkomst van dekenaten en aartsdiaconaten met de indeling van de wereldijke jurisdictie zie Dekker, 1983, 307-329
en 371-372, m.n. 308, afb. 50. Dat het stadsgraafschap de hele gouw Nifterlake omvatte (aldus Van Vliet, 1995, 22), is alleen al
daarom onaannemelijk.

36

Zie bv. Dekker, 1983, 366-369.

37
38

Zie Dekker, 1983,366-370.
In de oude civitates trad al in de laat-Romeinse tijd een comes civitatis op, van wie de koninklijke stadsgraaf uit de Merovingische
periode de opvolger is (zie bv. HDR, s.v. 'Graf, Grafschaft'; Ennen, 1979, 26-27). Baanbrekend en nog steeds toonaangevend over
de middeleeuwse stadsgraaf is Rietschel, 1905. De door Rietschel behandelde Burggrafen blijken in veel gevallen stadsgraven te zijn
geweest. Voor Utrecht concludeert Rietschel, t.a.p. 174, dat daar de ambten van graaf en burggraaf steeds gescheiden waren (zie
ook De Bruijn, 1994, 372-375; vgl. Buitelaar, 1993, 38).
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39

Van den Bergh, 1949, 25 I ; zie ook Jappe Alberts, 1974, 30.

40

OSU, nr. 149 (999 april II), ennr. I 54 (1002 september 3), Voor Groningen zie OSU, nr. 193 (1040 mei 21), en voor Deventer nr.
202 (1046 augustus 23).
OHZ. nr. 108 (1127 oktober 2).

41
42

De enigen die met zoveel woorden comes Traiectensis werden genoemd, zijn een Diederik (OHZ, nr. 108 (I 127 oktober 2) en nr.
I l l (II29)) en Hendrik van Cuijk (OHZ, nr. I 65 ( I I 72) en 192 ( I 172-1 I 78 mei 27)). Ook degene die het graafschap ten slotte op
12 maart I 220 aan de bisschop verkocht, Albert van Cuijk (OSU, nr. 673), was met zekerheid stadsgraaf. Diederik nu wordt vereenzelvigd met Diederik van Goye, zoon van Willem van Goye (OHZ, nr. I 04 ( I 12 I na maart 2), welke laatste in ieder geval graaf
in Lek-en-IJssel was (OHZ, nr. 105 (I I 22 mei 26)), maar waarschijnlijk ook in Utrecht. Na Diederik van Goye zou het stadsgraafschap in handen zijn gekomen van Herman van Cuijk, vader van de hierboven genoemde Hendrik van Cuijk. Deze op zijn beurt
was de vader van Albert van Cuijk. Voor deze genealogische en institutionele constructies zie Vermast, 1949-1950; Maris, 1954,
57-71; Coldeweij, 1981; 28-32, 35-42, 5 1-53 en 227-230; en Dekker, 1983, 378-385.

43

In een oorkonde van omstreeks 753 (Dß, nr. 176) wordt verwezen naar de verlening en bevestiging van de immuniteit door de
koningen Clotharius en Theodebertus. Hiermee zijn hoogstwaarschijnlijk Chlotarius IV (718-719) en Theuderik IV (721 -737) bedoeld
(zie Broer en De Bruijn, 1995, 7-18 en 30-32, en de daar aangehaalde literatuur; en Broer en De Bruijn, 1997).

44

In een oorkonde van 23 mei 753 (Dß, nr. 175) wordt voor eerdere verlening en bevestiging verwezen naar de hofmeiers Pippijn (II;
687-714), Karel (Martel; 717-741), Karloman (741-747) en Pippijn (III; 741-751). Zie Broer en De Bruijn, 1995, 30-32.

45
46
47
48

DB, nrs. 176 (omstreeks 753); 183 (845 maart 21); 185 (854 mei 18); 188 (914 juli 9); 189 (919 mei 12-931 april 13); OSU, nr. 218
(1057 april 23).
Zie Broer en De Bruijn, 1995.
DB, nr. 173.
DB, nr. 195; zie De Bruijn, 1994, 40.

49
50

Fundamenteel over deze problematiek, met name ook voor het Sticht, Immink, 1942.
Zie Jappe Alberts, 1974, 67-68.

51

Zie bv. De Monté ver Loren-Spruit, 1982, 26-27, 57-58; De Blécourt-Fischer, 1967, 48-56; Godding, I 987, 47-69.

52

Men zie bv. Buitelaar, 1993. Deze haalt t.a.p, 343, nt. 147, een voorbeeld uit I 365 aan, waarin het dienstrecht van de burcht Goor
omschreven werd als een recht ende vrieheit

53

DB, nrs. 183 (845 maart 21); 185 (854 mei 18); 189 (919 mei I 2-93 I april I 3); OSU, nr. 103 (938 januari 2). Het gaat hierbij om de
personen die tot de Utrechtse kerk behoorden in het algemeen, maar aangenomen mag worden dat dezelfde categorieën ook in
het stadsgraafschap gewoond hebben.

54
55
56
57
58

OSU, nrs. 153 (1002 september 3). Deze voorrechten werden in 1025 en 1046 bevestigd (t.a.p., nrs. 182 (1025 juli 26); en 203
(1046 augustus 23)). Zie ook De Bruijn, 1994, 54-55.
Zie vooral Buitelaar, 1993.
Aldus Maris, 1953,41 -43; en Dekker, 1983, 378.
OSU, nr. 38.
Zie de bijlage.
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OSU, nr. 244 ( 1081 oktober 29). Over de vraag of hij schout van Utrecht was, zie De Bruijn, 1994, 66.
Van Rij, ed., 1980,81.
OSU, nr. 85 I ( 1233 maart 30): mercotores Rheni - - - hansa sua.
T.a.p., nr. 1721 (1267 juni 23): oudermanni confratemitatum.
OSU, nrs. 37 en 38 ( I I 22 juni 2).
Post, 1933, 20-52; Post, 1957, 118-128.
Janssen, 1982, 282-323.
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Muller, 1886, 61, en 85 en 90.
Dekker, 1980; 1983, 379-381, 586-590; Van Vliet, 1995, 13-19.
OSU, nr. 37.
T.a.p., nr. 38.
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Het meest recent door Van Vliet, 1995.
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Hoekstra,'De vroege topografie', 10-11.
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In de oudst bewaarde voorbeelden van bestuurshandelingen en regelgeving is overigens ook de raad al betrokken (OSU, nrs. 529
( I 196 na april 30); 806 ( I 230); 824 ( 123 I oktober 6); 85 I ( 1233 maart 30».
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77
78
79

Recentelijk is ten westen van de tegenwoordige toren een kleine opgraving uitgevoerd. Daar zijn volgens vriendelijke mededeling
van C.A.M, van Rooijen geen fundamenten aangetroffen.
De Bruijn, 1994, 279.
T.a.p., 283.
OSU, nr. 38.
T.a.p., nr. 39(1 127 oktober 2).
De Bruijn, 1994,255-258.
OSU, nr. 529.
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82
83

Zie Buitelaar, 1993, 3 16-325; vgl. De Bruijn, I 994, 25 I -252.
Zie Buitelaar, 1993, 74-75.
T.a.p., 75-76.
Oppermann, ed., 1933, 155.
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84 Buitelaar, 1993, 76.
85 De Bruijn, 1994, 66 en 288.
86 Ziebv. Ennen, 1979, 136-140.
87 T.a.p., 140-141. Hier stonden consules aan het hoofd van een vergaderingvan alle burgers, die zich consiliarii of curiales noemden.
88 Zie bv. HDR, s.v. 'Rat, Ratsgerichtbarkeit'. Van enkele ogenschijnlijk oudere vermeldingen - Medebach, Soest, Lübeck - is inmiddels
vastgesteld dat ze berusten op interpolaties, dit wil zeggen latere invoegingen in oorkonden, die niet in origineel bewaard gebleven
zijn. Zij dateren dus van later tijd dan de bronnen voorgeven (zie Van de Kieft en Niermeijer, eds., 1967, 108-1 14. m.n. 112-113
(Soest); 132-135, m.n. 135 (Medebach); 156-159, m.n. I 57-158 (Lübeck)).
89 Zie OSU, nr. 529.
90 Hieruit is later de tijnsheerlijkheid de Omloop van Sint-Marie voortgekomen (zie De Bruijn, 1994, 385-394).
91 RAU, Archief van het kapittel van Sint-Marie, nr. 1012; GAU, Stadsarchief, I, nr. 253 (zie de bijlage bij dit artikel).
92 De definitie in Van der Gouw, 1962, 7, is voor dit geval niet geheel toepasselijk, omdat er geen sprake is van een zigzagsnede.
93 We kennen dit zegel uit jongere oorkonden (RAU, Archief van het kapittel van Sint-Jan, nr. 395 ( I 227 november 15; OSU, nr. 772);
Archief van het kapittel van Sint-Pieter, nr. 680 (I 230; OSU, nr. 806). Overigens werd het stadszegel ook gebruikt door de schepenen zonder de raad (zie bv. OSU, nr. 772 (1227 november 15)).
94 Zie bv. Struick, 1972, 32-33.
95 OSU, nr. 806.
96 Het liep van het huidige Steenweg 11-13 tot aan Oudegracht 163-165. In de huidige bebouwing zijn nog resten van dit pand
bewaard gebleven, waarvan de oudste wijzen op een datering in de tweede helft van de dertiende eeuw (ABKGU 1984, Maandblad
Oud-Utrecht, 58(1975), 174-175).
97
98
99
100

Zie bv. Muller, 1883-1885, dl. I, 153.
Vanaf 1385 zijn buurspraakboeken bewaard gebleven waarin verordeningen staan opgetekend (GAU, Stadsarchief I, nr. 16).
OSU, nr. 806.
De Bruijn, 1994, 103 en 288.

101 OSU, nr. 824(1231 oktober 6).
102 Zie bv. Van den Hoven van Genderen, 1987, 30-39; De Bruijn, 1994, 227-234.
103 Zie vooral, Muller, 1883-1885, Inleiding, 17 e.V., en I 30-1 34; I, 67; De Bruijn, I 994, 253-254 en 287-288.
104 Muller, 1883-1885, Inleiding, 122-125.
105 OSU, nr. 851 (1233 maart 30).
106 Zie bv. Muller, 1883-1885, Inleiding, 19; Oppermann, 1909,210-212.
107 OSU, nr. 1247(1251 december 13).
108 OSU, nr. 1721 (1267 juni 23). Opmerkelijk is in deze oorkonde dat de schout ontbreekt. Het lijkt erop dat dit uitgesproken orgaan
van de landsheer op dat moment niet getolereerd werd. Al op 21 augustus 1266 (t.a.p., nr. 1694) was een dergelijke oorkonde uitgevaardigd, toen nog met de schout.
109 Zie bv. de I4de-eeuwse kroniek van Jan Beke (Bruch, ed., 1973, 219-225).
110 Zie bv. Burgers, 1991, aldaar m.n. 19-26.
111 Overvoorde en Joosting, eds., 1897,52-55.
112 GAU, Stad I, nr. 79-1 ; Van Mieris, ed„ 1753-1756, dl. 2, 50-5 I. Alleen werden de moordenaars op de drie schepenen - onder wie
hun collega's Lambrecht de Vries, Herman Teutelart en Herman van de Velde - uit de stad verbannnen (oorkonde eveneens van 14
november 1305; Immink en Maris, ed., 1969, 253-255).
113 Zie Immink, 1942, passim.
114 Zie Muller, 1883-1885, dl. 2, 4-226.
115 RAU, Archief van het domkapittel, nr. 1105-3(1331 april 12). Zie ook Muller, 1883-1885, dl. 1,56(1332).
116 Zie bv. Oud-Bosmans, 1979.
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